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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2020-CADMAL

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que a servidora Maria Izabel dos Anjos Olsen, matrícula 

4430, estará em usufruto de COMPENSATÓRIAS no período de 19/03/2020 

a 20/03/2020;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar uma servidora para 

substituí-la nesse período;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora DANIELLE FERREIRA MARQUES, matrícula 32787, 

para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestora Judiciária – FC 

– da Secretaria da Quarta Vara – Juizado Especial Cível e Criminal desta 

Comarca, durante o usufruto de COMPENSATÓRIAS da titular, no período 

de 19/03/2020 a 20/03/2020.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Alta Floresta-MT, 05 de março de 2020.

 (Assinado Digitalmente)

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 16/2020-CADMAL

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que a servidora Maria Izabel dos Anjos Olsen, matrícula 

4430, estará em usufruto de FÉRIAS no período de 09/03/2020 a 

18/03/2020;

 CONSIDERANDO que a Portaria nº 015/2020/CADMAL constou 

equivocadamente o período das férias como sendo de 09/03/2020 a 

19/03/2020;

 RESOLVE:

 RETIFICAR a redação da PORTARIA Nº 015/2020/CADMAL, para 

DESIGNAR a servidora DANIELLE FERREIRA MARQUES, matrícula 32787, 

para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestora Judiciária – FC 

– da Secretaria da Quarta Vara – Juizado Especial Cível e Criminal desta 

Comarca, durante o usufruto de FÉRIAS da titular, no período de 

09/03/2020 a 18/03/2020.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Alta Floresta-MT, 05 de março de 2020.

 (Assinado Digitalmente)

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004929-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MENEGHETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE VIANA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

do teor da decisão vinculada ao presente expediente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134325 Nr: 7477-51.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladiane Pires de Carvalho, VEdCA, Ladiane Pires de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Siqueira de Amorim - Espolio

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

OAB:16332/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) procurador(s) 

da(s) parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls. 105/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113392 Nr: 1927-12.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Jaster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:13994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) procurador(s) 

da(s) parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls. 87/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113623 Nr: 2298-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Bertin, Rinaldo Bertin, Antônio Sérgio 

Bertin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) procurador(s) 

da(s) parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls. 134/135.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003813-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE SOUZA GOLFETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MOTOS BRUMAR LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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FLORESTA Processo: 1003813-87.2018.8.11.0007. AUTOR(A): RODRIGO 

DE SOUZA GOLFETTO REU: COMERCIO DE MOTOS BRUMAR LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c reparação de 

danos materiais e morais proposta por Rodrigo de Souza Golfetto em 

desfavor de Brumar Motos, ambos devidamente qualificados. Foi proferida 

sentença com resolução de mérito, homologando acordo pactuado entre 

as partes (Id. 22011421). Aportou-se certidão de trânsito em julgado (Id. 

23452640). A parte autora/exequente pugnou pelo cumprimento da 

sentença (Id. 25157168), contudo, em seguida, informou que a parte 

requerida/executada quitou todos os débitos pendentes, pugnando, assim, 

pela extinção do feito (Id. 25564202). Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, deixo de analisar o 

pedido de cumprimento de sentença, considerando que a parte 

autora/exequente informou que houve o pagamento de todas às verbas 

até então pendentes, restando prejudicada à análise da petição. Ademais, 

tendo a parte requerida/executada quitado voluntariamente o valor da 

condenação e as verbas sucumbenciais, tampouco inexistindo óbices 

para a extinção da demanda, pois, o pedido partiu da parte 

autora/exequente, vejo que o feito alcançou o seu objetivo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 526, 

§ 3° e artigo 921, inciso II, ambos do CPC/15, considerando que foi 

satisfeita a obrigação. Sem condenação em custas. Sem condenação em 

honorários nesta fase. CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado 

da presente sentença de extinção e sucessivamente, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se as normas da 

CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004584-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZEIRA BIALESKI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente sua manifestação acerca do ID 29937467, requerendo o que de 

direito, no prazo de 15(quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50088 Nr: 2177-89.2007.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, Ney 

Garcia Almeida Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Samantha Tonhá Flôres - OAB:13600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Maria Almeida Teles 

Hammoud - OAB:9315-B/MT, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes 

acerca da data, horário e local indicado pelo perito para instalação dos 

trabalhos periciais (fls. 536/537), designado para o dia 13/04/2020, às 

14h30min., local: Av. Hist. Rubens de Mendonça, nº 1856, Ed. Office 

Tower, Sala 1403 - 14º andar – Bosque da Saúde – CEP 78.050-000 – 

Cuiabá (MT). Observação: A data acima se destina exclusivamente ao ato 

normativo de instalação da perícia, não havendo necessidade de 

comparecimento das partes no local, horário e data designados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001045-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI NUNES DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001045-23.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): CLAUDINEI NUNES DAMACENO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. CLAUDINEI NUNES 

DAMACENO ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de 

urgência antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Aduz ser portador de patologia que o impede de exercer 

atividade laborativa, pelo que postulou a concessão de auxílio-doença 

como tutela de urgência, visto que é segurado da previdência social. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Ademais, constato que o valor 

atribuído à causa encontra-se em desacordo com a previsão legal, 

conforme preceitua o art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante 

disso, com fulcro no § 3º do mesmo códex, corrijo-o de ofício, fixando o 

valor da causa no montante de R$ 12.540,00 (doze mil, quinhentos e 

quarenta reais). Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem 

judicial para compelir o requerido à implantação do benefício de 

auxílio-doença. Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, 

necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, a 

plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca. Vislumbra-se que os exames acostados não são 

peremptórios a comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que 

constam apenas provas médicas produzidas unilateralmente pela parte 

autora, as quais são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da 

autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela 

antecipada, sem prejuízo de posterior reavaliação após a devida 

manifestação das partes sobre o laudo pericial, como requestado na 

exordial. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção de 

provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento 

foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

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

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

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

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

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o 

meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A 

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 
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tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 3 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000944-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXCUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000944-83.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: JOSE ALTAIR NERY EXCUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. O TJMT tem determinado, ex officio, a remessa de 

demandas que guardem interesse com os entes públicos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da correspondente comarca, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de 

produção de prova pericial, como pode ser aferido pela leitura da ementa 

abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR 

DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA 

LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 

85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 

28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). (Grifos do Juízo). Convém 

destacar que o entendimento em tela foi exarado quando do julgamento do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 01/2018, ao qual o 

art. 927, III, do CPC[1], confere força vinculante para todos os órgãos 

judicantes vinculados ao TJMT. Malgrado o referido julgado verse sobre a 

cobrança de diferenças salariais decorrentes da implementação da 

denominada “Unidade Real de Valor”, o Sodalício Estadual tem ampliado o 

entendimento para outras ações que, de alguma forma, são apreciadas 

pelo Tribunal, seja em agravos de instrumento, apelação ou demais 

recursos cabíveis. Desta feita, perfilhando o entendimento ora 

apresentado, excepcionando o disposto nos artigos 10 e 927, §1º, ambos 

do CPC, com o filtro da razoabilidade, reconheço a incompetência absoluta 

deste Juízo e ordeno a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca, independentemente da oitiva dos envolvidos. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. [1] “Art. 927. Os juízes e os tribunais 

observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de 

competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos;” Alta Floresta, 4 de março 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001054-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA ALGARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

SOFTPAYTECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

S.A.CAPITAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001054-82.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: FATIMA APARECIDA ALGARTE REQUERIDO: S.A.CAPITAL 

LTDA, UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, 

SOFTPAYTECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA, MI SOLUCOES DE 

PAGAMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação de rescisão 

contratual, restituição de valores aplicados e indenização por danos 

morais aforada por FATIMA APARECIDA ALGARTE em face de S.A 

CAPITAL LTDA, UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, FULL BANK - 

SOFTPAYTECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA e URPAY TECNOLOGIA 

EM PAGAMENTOS LTDA. Alega que investiu R$ 7.039,50 (sete mil trinta e 

nove reais e cinquenta centavos) na plataforma UNICK SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTOS, que supostamente utilizava a moeda bitcoin para auferir 

rendimentos extraordinários, todavia as requeridas não pagaram os lucros 

conforme prometidos. Liminarmente, requer o arresto do valor investido, e, 

no mérito, pleiteia a rescisão ou anulação do contrato, a restituição do 

montante aplicado e indenização por danos morais no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Pugna ainda pela inversão do ônus da prova e 

pela concessão das benesses da gratuidade de justiça. Juntou 

documentos. É a síntese. Decido. Inicialmente, vislumbro que o endereço 

da autora indicado na qualificação não corresponde aos comprovantes de 

residência colacionados aos autos, devendo a petição inicial ser 

retificada. Ademais, não há mínima prova da relação jurídico-contratual 

alegada, pois não foi juntado o contrato de adesão ou qualquer documento 

que indique a tal contratação foi realmente efetivada. O aludido documento 

é essencial para o processamento dos pedidos apresentados na exordial, 

e, por isso, a priori, é pressuposto de admissibilidade, cujo ônus recai 

sobre a parte autora, nos termos do art. 320, do CPC. Neste viés, ressalto 

que os comprovantes de pagamento sob ID 29788746 e 29788745 estão 

em nome de terceiro (P E S FRUTAS E VERDURAS LTDA ME), motivo pelo 

qual não se prestam para corroborar as alegações esposadas na 

exordial. Por fim, há elementos nos autos contrários à alegação de 

insuficiência de recursos, porquanto aduz a parte autora que investiu R$ 

7.039,50 (sete mil trinta e nove reais e cinquenta centavos), permitindo 

concluir que há possibilidade do pagamento das custas processuais. Ante 

o exposto, determino a intimação da parte autora para que, em até 15 

(quinze) dias, emende a exordial, retificando sua qualificação, fazendo 
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prova da contratação em apreço e dos efetivos pagamentos realizados e 

comprovando a insuficiência de recursos para custeio das despesas 

inicias, sob pena de indeferimento da petição inicial ou indeferimento da 

concessão da gratuidade de justiça, respectivamente. Após, voltem-me 

conclusos. Alta Floresta, 3 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002113-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ROSA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002113-76.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MARILDA ROSA DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença em demanda aforada contra o 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução de 

créditos de natureza previdenciária. Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo 

Código de Processo Civil, a pretensão executória tramitará sob a égide 

dos artigos 534 e ss. Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, 

intime-se, por carga, remessa dos autos ou meio eletrônico, o 

representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a 

execução. Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações 

na distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso 

do prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao 

cumprimento de sentença. Não apresentada a impugnação, oficie-se ao 

presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja 

expedido o pagamento do valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do 

CPC. Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 4 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ROCHA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ia ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000176-60.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): LEONARDO ROCHA FERNANDES REU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, 

etc. Tendo em vista a emenda que comprova o recolhimento das custas 

processuais, indefiro o benefício da Justiça Gratuita. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Nos termos do art. 

334 do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14/05/2020, às 

15h00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca. Cite-se o réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 4 de março 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004584-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZEIRA BIALESKI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004584-31.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ARROZEIRA BIALESKI LTDA - ME REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Pela ausência 

injustificada da parte requerida à audiência de conciliação, para qual foi 

devidamente intimada com mais de vinte dias de antecedência, entendendo 

configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, aplico a multa prevista 

no art. 334, §8º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) do valor da 

causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Intime-se o 

ente para ciência. No mais, indefiro o pedido de majoração das astreintes 

pelo noticiado descumprimento da liminar, por entender que o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) por dia é mais do que suficiente para elidir os 

prejuízos advindos da ausência de adequação do perfil de consumo de 

energia elétrica da parte autora, conforme o valor da fatura de R$ 

9.946,86 (nove mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis 

centavos), referente ao mês de dezembro de 2019. A majoração, se 

concedida, implicaria em enriquecimento indevido da parte autora, que 

estaria a fruir do serviço de energia elétrica por valor expressivamente 

mais baixo do valor cobrado para demais consumidores com o mesmo 

perfil que o pretendido (“agroindustrial”). No mais, certifique-se quanto ao 

prazo de resposta e intime-se a parte autora para posterior manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Alta Floresta, 4 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005609-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO KOVALESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005609-79.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ALEIXO KOVALESKI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Recebo a inicial e a sua emenda. 

ALEIXO KOVALESK ajuizou ação previdenciária de concessão de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de 

urgência antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Aduz ser portador de patologia que o impede de exercer 

atividade laborativa, pelo que postulou a concessão de auxílio-doença 

como tutela de urgência, visto que é segurado da previdência social. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Ademais, constato que o valor 

atribuído à causa encontra-se em desacordo com a previsão legal, 

conforme preceitua o art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante 

disso, com fulcro no § 3º do mesmo códex, corrijo-o de ofício, fixando o 

valor da causa no montante de R$ 12.540,00 (doze mil, quinhentos e 

quarenta reais). Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem 
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judicial para compelir o requerido à implantação do benefício de 

auxílio-doença. Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, 

necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, a 

plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca. Vislumbra-se que há nos autos apenas um laudo 

médico acostado, não sendo peremptório a comprovar a incapacidade 

para o trabalho, haja vista tratar-se de prova médica produzida 

unilateralmente pela parte autora. Ademais, para fins da tutela antecipada 

pretendida, não é admissível início de prova material quando não 

corroborada por prova testemunhal para reconhecimento de exercício de 

atividade rural, nos termos do § 3º do art. 55 da Lei nº 8.213/91. De 

acordo com a jurisprudência, para a demonstração do tempo de serviço 

rural para concessão do benefício almejado, é necessária a apresentação 

de início razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal. In 

casu, a prova testemunhal deverá ser produzida em Juízo, no momento 

oportuno. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

REQUISITOS. TRABALHADOR RIRAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. CARÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E 

STJ. TUTELA ANTECIPADA. 1. São três os requisitos para a concessão 

dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. Para fins de reconhecimento 

do exercício da atividade rural, é pacífica a jurisprudência no sentido de 

que, em se tratando de segurado especial (art. 11, inciso VII, da Lei nº 

8.213/91), é exigível início de prova material, corroborado pela prova 

testemunhal, a comprovar a atividade rural da parte autora. 3. Critérios de 

correção monetária e juros de mora, conforme decisão do STF no RE nº 

870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJE de 

20-03-2018. 4. Mantida a antecipação de tutela, pois presentes os 

requisitosexigidos para o deferimento da tutela de urgência seja na forma 

do CPC/73 ou no CPC/15. (TRF-4 - AC AC 5037961-18.2017.4.04.9999, 

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Julgamento: 28/09/2018, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). Dessa forma, inexistente nos 

autos prova suficiente do exercício da atividade rural da parte autora, 

inviável se torna a concessão da tutela de urgência antes da produção da 

prova testemunhal, em face da ausência de um dos seus requisitos, qual 

seja a probabilidade do direito alegado. Em face do exposto, indefiro o 

pedido de tutela antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a 

imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta 

alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia 

requerida por meio do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que nas demandas referentes a benefícios previdenciários, 

cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da área médica e 

socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais provas, para então 

ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a 

serem respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª 

Letícia Rosa de Andrade, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

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

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

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

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

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

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

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

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

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

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

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

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

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001061-74.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001061-74.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): ROSIANE PEREIRA DE AZEVEDO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do 

CPC. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Tendo em vista que as audiências de conciliação desta espécie de 

processo indenizatório apresentam baixo índice de acordos celebrados na 

etapa inicial do procedimento, demonstrando a inocuidade do ato, visando 

concretizar a norma fundamental disposta nos arts. 4º e 6º, do CPC[1], em 

analogia à regra do art. 139, IV, do CPC[2], como forma de promover maior 

efetividade ao feito, deixo de designar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334, do CPC. Consigno que nesta Comarca são agendados, 

semestralmente, os denominados “Mutirões DPVAT”, nos quais são 

incluídos todas as demandas similares à presente para a realização de 

perícia médica e imediata tentativa de conciliação, como medida de uma 
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prestação jurisdicional mais célere, reforçando a possibilidade de 

dispensa da solenidade conciliatória inicial. Cite-se a ré para contestar o 

pleito no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do 

CPC. Com a resposta, à réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

[1] “Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” “Art. 6º Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [2] “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem 

de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do 

conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; (...)”. Alta 

Floresta, 3 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000108-13.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Recebo a inicial e a sua 

emenda. GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA ajuizou ação previdenciária de 

concessão de aposentadoria por idade rural, com pedido de tutela de 

urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Sustenta a autora preencher os requisitos necessários à concessão do 

benefício pleiteado, inclusive mediante tutela antecipada. Juntou 

documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Ademais, constato que o valor 

atribuído à causa encontra-se em desacordo com a previsão legal, 

conforme preceitua o art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante 

disso, com fulcro no § 3º do mesmo códex, corrijo-o de ofício, fixando o 

valor da causa no montante de R$ 12.540,00 (doze mil, quinhentos e 

quarenta reais). Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando 

ordem judicial para compelir a imediata implantação do benefício de 

aposentadoria por idade rural. Para a concessão da tutela de urgência 

prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se a comprovação 

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

ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, para fins da tutela 

antecipada pretendida, não é admissível início de prova material quando 

não corroborada por prova testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade rural, nos termos do § 3º do art. 55 da Lei nº 

8.213/91. De acordo com a jurisprudência, para a demonstração do tempo 

de serviço rural para concessão do benefício almejado, é necessária a 

apresentação de início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal. In casu, a prova testemunhal deverá ser produzida em Juízo, 

no momento oportuno. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA 

ANTECIPADA. 1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que 

desconhecido o conteúdo econômico do pleito, inaplicável o § 2º do artigo 

475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide o § 3º desse 

artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 2. Muito embora o art. 

273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela 

pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, 

total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o 

órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do 

direito material alegado. Precedentes desta Corte. 3. A sentença julgou 

procedente o pedido inicial, sem a oitiva de testemunhas, por considerar 

suficiente a prova material juntada aos autos, dispensando a produção de 

prova testemunhal. 4. Não obstante tenha sido juntado aos autos início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, verifica-se, 

contudo, que tais documentos não fazem prova direta sobre a sua 

atividade profissional, de forma a autorizar o deferimento do pedido de 

aposentadoria. Na hipótese, é forçoso anular a sentença, para que seja 

colhida a prova testemunhal e examinada a pretensão como de direito. 

Precedentes desta Corte. 5. Embora seja necessária, para comprovação 

do direito ao recebimento da aposentadoria rural por idade, a 

demonstração simultânea de início razoável de prova material, 

corroborada por prova testemunhal, verifica-se, pelas regras ordinárias 

de experiência, que a existência nos autos de documentação registrando 

o labor rural, amplamente aceita pela jurisprudência e contemporânea aos 

fatos a que se visa comprovar, confere verossimilhança ao direito alegado 

na inicial, pelo que, impõe-se, nesses casos, a antecipação do provimento 

jurisdicional, ainda que em caráter excepcional, determinando-se a 

implantação imediata do benefício, até o julgamento final da presente ação, 

evitando-se, assim, maiores prejuízos à parte autora que não concorreu 

para a demora na solução do direito aqui vindicado. 6. Sentença anulada. 

7. Remessa oficial e apelação do INSS a que se dá parcial provimento. 8. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias, com 

comunicação imediata à autarquia previdenciária. (TRF-1 - AC 

249573120124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON 

GUEDES, Julgamento: 28/05/2014, Publicação: 18/07/2014). 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. É devido o reconhecimento 

do tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, quando 

comprovado mediante início de prova material corroborado por 

testemunhas. 2. A formação de um juízo seguro acerca da situação fática 

exige a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas 

cujos depoimentos possam corroborar o início de prova material trazido 

aos autos pela demandante, com a prolação de nova sentença. (TRF-4 - 

AC 226917820134049999 PR 0022691-78.2013.404.9999, Relator: CELSO 

KIPPER, Julgamento: 05/11/2014, Publicação: D.E. 14/11/2014). Dessa 

forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da atividade 

rural da parte autora, inviável se torna a concessão da tutela de urgência 

antes da produção da prova testemunhal, em face da ausência de um dos 

seus requisitos, qual seja a probabilidade do direito alegado. Por 

conseguinte, vislumbra-se que os documentos acostados não são 

peremptórios a comprovar a qualidade de segurado do autor, vez que 

constam apenas provas produzidas unilateralmente pela parte autora, 

sendo esta, inclusive, a fundamentação apresentada pela autarquia da 

previdência para indeferir o pedido administrativo. Em face do exposto, 

indefiro o pedido de tutela antecipada. CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Novo 

CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 3 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI APARECIDA GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001119-77.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): QUELI APARECIDA GARCIA DA SILVA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. QUELI APARECIDA GARCIA DA SILVA ajuizou ação 

previdenciária de concessão de salário maternidade, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a autora ser 

segurada especial e preencher os requisitos necessários à concessão do 

benefício pleiteado. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 
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defiro a gratuidade da Justiça. Trata-se de pedido de antecipação de tutela 

visando ordem judicial para compelir a autarquia requerida a implantar 

imediatamente o benefício de salário maternidade, na qualidade de 

trabalhadora rural. O salário-maternidade é devido à segurada da 

Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período 

entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 

conforme estabelecido pelo art. 71 da Lei 8.213 /91. Outrossim, o 

reconhecimento da qualidade de segurada especial apta a receber o 

benefício tratado nos autos desafia o preenchimento dos seguintes 

requisitos fundamentais: a existência de início de prova material da 

atividade rural exercida, a corroboração dessa prova indiciária por 

robusta prova testemunhal e, finalmente, para obtenção do 

salário-maternidade ora questionado, a comprovação do exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses 

imediatamente anteriores ao do início do benefício, como define o § 2º do 

art. 93 do Decreto 3.048/99. Todavia, de acordo com a jurisprudência, 

para a demonstração do tempo de serviço rural para concessão do 

benefício almejado, é necessária a apresentação de início razoável de 

prova material, corroborada por prova testemunhal. In casu, a prova 

testemunhal deverá ser produzida em Juízo, no momento oportuno. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA 

POR PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO 

DOS AUTOS À ORIGEM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CASSADA. 1. No 

caso concreto: Certidão nascimento: 10/09/2011. Documentos em nome 

próprio constando a profissão de lavradora da autora: declaração união 

estável 29/08/2011, declaração sindicato rural de 2007 a 2011. 

Documentos em nome do companheiro constando a sua condição de 

rurícola: instrumento de doação de imóvel rural de 2007 (fls.20), conta 

energia elétrica de zona rural, nota fiscal de 2010 (fls. 35). Prova 

testemunhal: não há. 2. Não é o caso de conhecimento de remessa oficial, 

considerando-se que a condenação restringe-se ao pagamento de quatro 

salários mínimos, com acréscimos de juros e correção monetária pelo que 

aplicável o artigo 475, § 2º do CPC. 3. "Considerando o caráter temporário 

do benefício, a antecipação dos efeitos da tutela deferida na sentença 

deve ser cassada, ante a ausência da integralidade dos requisitos 

estabelecidos no artigo 273 do CPC, mormente o perigo da demora."(AC 

0030030-81.2012.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.231 de 20/09/2013) 4. O 

salário maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) 

meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do 

benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma 

descontínua (art. 93,§ 2º, do Decreto 3.048/99). 5. A sentença julgou 

procedente o pedido inicial, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, sem a 

oitiva de testemunhas, por considerar suficiente a prova material juntada 

aos autos, dispensando a produção de prova testemunhal. 6. Ainda que 

exista nos autos início razoável de prova material do exercício de atividade 

rural, verifica-se, tais documentos não fazem prova plena da condição de 

rurícola da autora de forma a autorizar o deferimento do benefício 

pleiteado, ante a ausência de prova testemunhal. Caso que não comporta 

o julgamento antecipado da lide. Precedentes desta Corte. 7. Sentença 

anulada de ofício, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem 

para a regular instrução do feito. 8. Apelação do INSS prejudicada. TRF-1 - 

AC: 386833820134019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, Data de Julgamento: 02/07/2014, SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: 18/08/2014) Dessa forma, inexistente nos autos prova 

suficiente do exercício da atividade rural da parte autora, inviável se torna 

a concessão do benefício antes da produção da prova testemunhal, em 

face da ausência de um dos seus requisitos, qual seja a probabilidade do 

direito alegado. Em face do exposto, indefiro o pedido, por ora. CITE-SE o 

requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados 

na inicial (Novo CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 5 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002079-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GODOI ARTIGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

Apelação sob Id 29858424, interposto pela Parte Autora; II) intimar a Parte 

Requerida, ora Apelada, para trazer suas contrarrazões, ao teor do Art. 

1.010, §1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005616-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FELIX DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a proposta de acordo apresentada 

pela Autarquia Requerida sob Id 29867309, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004617-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES MEDEIROS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA JERONIMO DE MATOS NISHIKAWA (REU)

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (REU)

MARIO NISHIKAWA (REU)

FABIO FRANCA NISHIKAWA (REU)

KELLY KRAMER NISHIKAWA (REU)

ALINE RODRIGUES NISHIKAWA (REU)

 

1) Impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora, na figura de seu 

patrono, para que, em 05 dias, indique nos autos os confinantes a serem 

citados/intimados ou, ainda, se as testemunhas arroladas na exordial 

convergem com o rol de confinantes. 2) Intimá-la, ainda, para que proceda 

ao recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, para citação dos 

confinantes, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004617-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES MEDEIROS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA JERONIMO DE MATOS NISHIKAWA (REU)

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (REU)

MARIO NISHIKAWA (REU)

FABIO FRANCA NISHIKAWA (REU)

KELLY KRAMER NISHIKAWA (REU)

ALINE RODRIGUES NISHIKAWA (REU)

 

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 12 de 913



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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000372-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000372-64.2019.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista o 

teor da certidão retro, NOMEIO em substituição à médica anteriormente 

designada, a Dra. LETICIA ROSA DE ANDRADE, CRM/MT 9120, para 

realizar a perícia médica na parte autora, no dia 26.08.2020, às 14h20min, 

na sala de fisioterapia deste Fórum. MAJORO os honorários periciais 

anteriormente fixados para R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). No mais, cumpra-se nos termos da decisão inicial. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 6 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001114-55.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ANZOLLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001114-55.2020.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 6 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-90.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON SPINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001144-90.2020.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. 

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

os autos CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 6 de março de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107522 Nr: 2900-98.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Mendes e Cia Ltda. - ME, Silvana Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Considerando a recente mudança de entendimento desta magistrada, 

tendo em vista as inúmeras manifestações das partes exequentes em 

execuções diversas, apontando a impossibilidade de indicação da conta 

bancária do executado sobre a qual se pretende o bloqueio de ativos 

financeiros via Sistema BACENJUD, DEFIRO o pedido de fl. 153.

Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar 

ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CNPJ: 14.271.483/0001-73 e 

CPF: 942.431.741-72), até o valor indicado pelo exequente à fl. 154 (R$ 

30.545,76).

Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, no endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade 

dos valores em conta.

CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da resposta da instituição financeira, DEVERÁ A 

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

Havendo impugnação na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, ou, a comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, 

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, pugnar o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47733 Nr: 7328-70.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve o pagamento do RPV relativo aos honorários 

advocatícios (fl. 228), EXPEÇA-SE o competente alvará em favor do 

patrono da autora, atentando-se para a conta indicada à fl. 224.

Ademais, aguarde-se em cartório até o pagamento do valor referente ao 

precatório de fl. 226.

 Com a comprovação do pagamento nos autos, voltem-me conclusos para 

prolação de sentença extintiva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47743 Nr: 7347-76.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Martins da Silva Melo repr. AJRM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve o pagamento do RPV relativo aos honorários 

advocatícios (fl. 216), EXPEÇA-SE o competente alvará em favor do 

patrono da autora, atentando-se para a conta indicada à fl. 213.

Ademais, aguarde-se em cartório até o pagamento do valor referente ao 

precatório de fl. 212.

 Com a comprovação do pagamento nos autos, voltem-me conclusos para 

prolação de sentença extintiva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51028 Nr: 3707-31.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Tropical Pisos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Antonio Astolpho, Eliana Lopes Nahime 

Astolpho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Nahime Astolpho - 

OAB:12131-O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve a apresentação do petitório de 

fls. 585/592 c/c cópia de fls. 593/598 pela parte requerida, a qual pugna 

pela sustação da ordem exarada às fl. 580 ou pela expedição de 

contramandado de imissão na posse.

Outrossim, em conformidade com a decisão de fl. 580, houve o 

cumprimento do mandado de imissão da Autora na posse do imóvel, 

conforme expresso à fl. 601,

 É o relatório. DECIDO.

Mantenho a decisão de fl. 580 por seus próprios fundamentos e 

oportunizo à parte autora se manifestar sobre o petitório de fls. 585/592 

c/c cópia de fls. 593/598 no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99459 Nr: 924-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Crizelda Araújo Batista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 208.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

30% (trinta por cento), de acordo com o contrato anexado a fl. 210/212.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 217.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106093 Nr: 1359-30.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMELIA CAETANO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve o pagamento do RPV relativo aos honorários 

advocatícios (fl. 179), EXPEÇA-SE o competente alvará em favor do 

patrono da autora, atentando-se para a conta indicada à fl. 174.

Ademais, aguarde-se em cartório até o pagamento do valor referente ao 

precatório de fl. 172.

 Com a comprovação do pagamento nos autos, voltem-me conclusos para 

prolação de sentença extintiva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108471 Nr: 3913-35.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarinda dos Santos Trindade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 134.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

40% (quarenta por cento), de acordo com o contrato anexado a 

fl.135/136.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 141.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 
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ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109343 Nr: 4843-53.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bernardo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas às 

fls. 138 e 139.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

30% (trinta por cento), de acordo com o contrato anexado a fl. 141/142.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 148.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109441 Nr: 4942-23.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 116.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o contrato anexado a 

fl.117/118.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 136.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111370 Nr: 7013-95.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Almeida Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 147.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

40% (quarenta por cento), de acordo com o contrato anexado a fl. 148.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 150.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112454 Nr: 1018-67.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Ferreira de Bem Florêncio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 136/137.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

40% (quarenta por cento), de acordo com o contrato anexado a fl. 141.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 142.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114084 Nr: 2543-84.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Ferreira Garcia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve o pagamento do RPV relativo aos honorários 

advocatícios (fl. 128), EXPEÇA-SE o competente alvará em favor do 

patrono da autora, atentando-se para a conta indicada à fl. 124.

Ademais, aguarde-se em cartório até o pagamento do valor referente ao 

precatório de fl. 120.

 Com a comprovação do pagamento nos autos, voltem-me conclusos para 

prolação de sentença extintiva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117168 Nr: 5278-90.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria França dos Santos - Espolio, Miguel Raimundo dos 

Santos, Adão Raimundo dos Santos, Leila França dos Santos, Creuza 

Raimunda dos Santos Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 172.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

40% (quarenta por cento), de acordo com o contrato anexado a fl.158.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 177.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41919 Nr: 2121-90.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete T. Lucas

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Elizabete T. Lucas.

Não localizada a devedora, a exequente pugnou pela remessa dos autos 

ao arquivo, o que foi deferido (fls. 34 e 40).

Decorrido o prazo de arquivamento, oportunizou-se a manifestação da 

exequente quanto ao decurso do prazo prescricional intercorrente, o que 

foi feito à fl. 41.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

No caso em voga, houve a ocorrência da prescrição intercorrente.

 Isto porque, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, o 
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termo inicial da prescrição intercorrente se inicia após 01 (um) ano do 

envio ao arquivo, senão vejamos:

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o 

processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 

quinquenal intercorrente. (Súmula 314, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258)

Com efeito, tendo os autos sido remetidos ao arquivo provisório aos 

05/06/2007 (fl. 34), decorreram mais de 05 (cinco) anos, contados do 

término do prazo de suspensão processual (de um ano), pelo que, 

impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente.

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

termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Ausentes ônus sucumbenciais.

Intime-se.

Certificado o transito em julgado, remetam-se os autos à Fazenda Pública 

Municipal para a baixa administrativa do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93459 Nr: 1594-65.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Lucas da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Inexistente a condenação da 

exequente ao pagamento de custas processuais, sendo incabível ainda 

sua condenação em honorários sucumbenciais, eis que os sucessores da 

parte executada não se manifestaram nos autos.Certificado o trânsito em 

julgado, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes, eis que a demanda não 

está sujeita à remessa necessária (inciso I, §3º, art. 496, NCPC). Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14263 Nr: 2009-97.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Capri Ltda, Alcenir Paes Pereira, 

REGINA CONRADO CAPRISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente ocorrida e julgo 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro nos artigos 

487, inciso II, e 771, par. único c/c artigo 924, inciso V, todos do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento de eventuais 

custas, despesas processuais pendentes.Deixo de condenar a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a parte 

executada não constituiu procurador nos autos. Intimem-se.Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68004 Nr: 969-65.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Refatti

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 146.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

30% (trinta por cento), de acordo com o contrato anexado a fl. 147.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 151.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90301 Nr: 4658-20.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. Dela Justina - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 01 (um) ano.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, nos termos em que 

estabelecido no § 2° do artigo 40, da Lei n° 6.830/80, sob pena de 

arquivamento do feito.

 4) Decorrido o prazo do item “3” sem o aporte do necessário - o que 

deverá ser certificado nos autos pelo Sr. Escrivão - DETERMINO, 

INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO, a remessa dos autos ao 

arquivo, com baixa no relatório e sem baixa no Cartório Distribuidor, termo 

em que iniciará a fluir o prazo da prescrição intercorrente.

5) Com a fluência do prazo prescricional de que trata o item imediatamente 

anterior, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos para sentença.

6) Acerca da presente decisão, INTIME-SE a parte exequente conforme 

previsto no § 1° do artigo 40, da Lei n° 6.830/80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91356 Nr: 254-86.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosário Santos Silva

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.
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É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 85.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

30% (trinta por cento), de acordo com o contrato anexado a fl.86.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 91.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95931 Nr: 4322-79.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Geralda Souza

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, constata-se que a parte executada fora citada em 

20/04/2012, tendo interrompido o prazo prescricional. Ademais, o feito 

permaneceu pelo período de 2014 à 2016, sem que houvesse tramitação 

dos autos, e ainda pode-se verificar que fora por situação alheia ao 

Exequente.

Pelo exposto, verifica-se que não houve a ocorrência do prazo prescrição 

quinquenal intercorrente.

Outrossim, considerando que houve o decurso do prazo de 01 (um) ano, 

sem que a parte exequente indicasse bens de titularidade da parte 

executada passíveis de penhora, dessa feita, determino a remessa dos 

autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, nos termos do §2º 

do artigo 40 da Lei. 6830/80, sendo que os autos permanecerão no 

arquivo, até a fluência integral da prescrição intercorrente.

Com a fluência do prazo prescricional de que trata o item imediatamente 

anterior, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos para sentença.

Acerca da presente decisão, INTIME-SE a parte exequente conforme 

previsto no § 1° do artigo 40, da Lei n° 6.830/80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96687 Nr: 5157-67.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Silva de Oliveira

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 121.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

30% (trinta por cento), de acordo com o contrato anexado a fl. 122.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 125.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104287 Nr: 6081-44.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ulda Gomes Campos

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 67.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

30% (trinta por cento), de acordo com o contrato anexado a fl. 68/69.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fls. 90/91.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
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Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97033 Nr: 5541-30.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eugênia Lozano de Pacio

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

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

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 1.209, §1º da CNGC/MT, IMPULSIONO o feito com a 

finalidade de intimação da parte exequente, na figura de seu patrono, 

para, em 5 dias, juntar aos autos contrato de honorários advocatícios, bem 

como documento pessoal da parte, que contenha sua data de nascimento 

(para fins de expedição do precatório).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128664 Nr: 4429-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Fernando Ferreira, Marli Maia Fereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Cotia

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP

 Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião de imóvel urbano, a qual foi julgada 

procedente, sendo determinada a expedição de mandado para a 

transcrição ao Registrador Público competente, a fim de que seja aberta 

nova matrícula para registro de imóvel em nome do autor.

 Entre um ato e o outro, através do ofício n. 31/2020, o 1º Serviço Registral 

de Alta Floresta-Eutálio Bicudo Neto, solicitou esclarecimentos se deve 

efetuar ou não, o registro do mandado de usucapião, tendo em vista a 

existência de indisponibilidade expedida aos 29.11.2019, referente ao 

imóvel Lote n.01, Quadra R-8, Loteamento Embrião Urbano Carlinda, objeto 

da matrícula n. 1.403, em razão do processo n. 00081642120088160173, 

em trâmite junto à 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública – Comarca de 

Umuarama-PR.

 Vieram-me os autos conclusos.

Pois bem. Considerando o recebimento por este Juízo do ofício remetido 

pe lo  Ju ízo  da  massa fa l ida / requer ida  (Processo n º 

0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das 

Cruzes/SP), informando que esta não possui interesse no imóvel em 

questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório de Registro de Imóveis 

de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não era mais propriedade da 

requerida COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403.

Ainda, tendo em vista que será aberta nova matrícula para registro do 

imóvel em nome do autor, DETERMINO a expedição de ofício ao Cartório de 

1º Serviço Registral de Alta Floresta - Eutálio Bicudo Neto, para que, dê 

integral cumprimento à sentença prolatada nos autos, realizando 

normalmente à abertura de nova matrícula para o registro do imóvel objeto 

da presente usucapião.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110041 Nr: 5583-11.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Paulino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/OAB-PR, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre o depósito informado à Fl. 270, no 

valor de R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais), no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 10973 Nr: 329-77.2001.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdCL-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205, Mírian Correia da Costa - OAB:6361

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

OAB:6543/MT

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença referente à verba honorária 

pleiteada por CARLOS ROBERTO DA COSTA LEITE em face de PEDRO 

ARMANDO DE SOUZA GALVÃO.

Em razão do falecimento do exequente, determinou-se a remessa dos 

autos ao arquivo até manifestação de possíveis interessados.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista que não houve a manifestação de eventuais interessados 

e o arquivamento do feito por mais de 05 anos, a presente execução 

encontra-se prescrita.

 Neste sentido, vejamos:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. A 

pretensão de exigibilidade de honorários de advogado fixados em 

decorrência das despesas de sucumbência em processo judicial 

prescreve em 05 anos contados na data em que o crédito se tornou 

exigível, vale dizer, da data do trânsito em julgado da decisão que fixou a 

verba honorária, conforme o inciso II do § 5º do art. 206 do Código Civil. 

ACOLHERAM A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E 

JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 

70046722393, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 19/12/2012)

(TJ-RS - AI: 70046722393 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Data de Julgamento: 19/12/2012, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2013)

Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente 

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

no artigo 487, inciso II do CPC.

Certificado o transito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14249 Nr: 2007-30.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Capri Ltda, Alcenir Paes Pereira, 

REGINA CONRADO CAPRISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente ocorrida e julgo 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro nos artigos 

487, inciso II, e 771, par. único c/c artigo 924, inciso V, todos do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento de eventuais 

custas, despesas processuais pendentes.Deixo de condenar a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a parte 

executada não constituiu procurador nos autos. Intimem-se.Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55182 Nr: 7150-87.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cassiano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Borguezan

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Isento de custas e despesas processuais.Transitado em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41617 Nr: 1896-70.2006.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Braulina de Souza, José Sebastião da Silva Neto, 

Maria José da Silva Souza, Nilton Sebastião da Silva, Isabel da Silva, 

Edson Thomaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião da Silva Filho-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT 8400, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT 8400

 Com fulcro no art. 1.209, §1º, da CNGC/MT, IMPULSIONO os autos para 

intimar os herdeiros, na figura de seu patrono, para, em 15 dias, 

manifestarem-se acerca das últimas declarações, apresentadas às fls. 

778/806.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34294 Nr: 114-62.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Soares de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve o pagamento do RPV relativo aos honorários 

advocatícios (fl. 280), EXPEÇA-SE o competente alvará em favor do 

patrono da autora, atentando-se para a conta indicada à fl. 269.

Ademais, aguarde-se em cartório até o pagamento do valor referente ao 

precatório de fl. 276.

 Com a comprovação do pagamento nos autos, voltem-me conclusos para 

prolação de sentença extintiva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92847 Nr: 6321-04.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anésio Antonio Ansolin

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Isenta a parte exequente/excepta do 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, eis que 

não houve manifestação da parte executada no presente 

feito.Intime-se.Certificado o transito em julgado, retornem os autos à 

exequente para baixa administrativa do débito e arquivem-se com as 

baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42517 Nr: 2577-40.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY FEYH

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Isenta a exequente do pagamento das 

custas processuais, sendo incabível sua condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, eis que a parte executada não constituiu 

procurador nos autos.Intime-se.Certificado o transito em julgado, 

remetam-se os autos à exequente para baixa administrativa do débito e ao 

ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61888 Nr: 1034-94.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabina Pereira Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Inexistente a condenação da 

exequente ao pagamento de custas processuais, sendo incabível ainda 

sua condenação em honorários sucumbenciais, eis que os sucessores da 

parte executada não se manifestaram nos autos.Certificado o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos à Fazenda Pública para a baixa 

administrativa do débito e ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes, eis 

que a demanda não está sujeita à remessa necessária (inciso I, §3º, art. 

496, NCPC). Intime-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131110 Nr: 5764-41.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON PEREIRA DA SILVA, 

brasileiro(a), Telefone 66*8403-3210. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação da parte executada para, querendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, impugnar penhora realizada em conta de sua titularidade, no 

valor de 137,67 (cento e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) 

na instituição financeira CCLA NORTE MT, podendo alegar as matérias do 

Art. 485, §3º do CPC/2015.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, movida 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de Edilson 

Pereira da Silva, onde pleiteia o recebimento de R$ 1.276,28 (um mil 

duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito reais) referente à honorários 

advocatícios.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando a recente mudança de 

entendimento desta magistrada, tendo em vista as inúmeras 
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manifestações das partes exequentes em execuções diversas, 

apontando a impossibilidade de indicação da conta bancária do executado 

sobre a qual se pretende o bloqueio de ativos financeiros via Sistema 

BACENJUD, DEFIRO o pedido de fl. 78.Caso reste infrutífera a pesquisa de 

valores da parte executada de restrição de valores via Bacenjud, DEFIRO 

a pesquisa de veículos em nome da parte executada via sistema 

RENAJUD.Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem 

dar ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CPF: 798.182.501-68), até o 

valor indicado pelo exequente à fl. 78.Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro) horas subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva.Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, no endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da 

penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta.CONSIGNO que, 

diante do dever de cooperação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar da resposta da instituição financeira, DEVERÁ A PARTE 

EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.Havendo impugnação na forma do art. 854, §3º, do Código de 

Processo Civil, ou, a comunicação de que trata o parágrafo 

supratranscrito, TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para 

ulteriores deliberações.Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados, 

INTIME-SE a exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender 

por direito.CUMPRA-SE. Intimem-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tania dos Santos Lima, 

digitei.

Alta Floresta, 05 de março de 2020

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1170 Nr: 4139-89.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ARAUJO DA SILVA - 

OAB:27169-0/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT, Solange 

da Rosa Gouvea - OAB:MT-27773/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE ARAUJO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 4139-89.2003.811.0007, Protocolo 

1170, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127234 Nr: 3676-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Rosa dos Anjos Barbosa

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

de Justiça, visando à intimação da Parte Executada acerca da penhora de 

ativos financeiros efetuada (Fl. 121), mediante emissão de Guia de 

Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições 

do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14250 Nr: 2008-15.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Capri Ltda, Alcenir Paes Pereira, 

REGINA CONRADO CAPRISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente ocorrida e julgo 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro nos artigos 

487, inciso II, e 771, par. único c/c artigo 924, inciso V, todos do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento de eventuais 

custas, despesas processuais pendentes.Deixo de condenar a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a parte 

executada não constituiu procurador nos autos. Intimem-se.Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51918 Nr: 3764-49.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marclan Móveis Ltda-ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando a ordem de preferência da penhora contida no art. 

835 e incisos, e ainda a recente mudança de entendimento desta 

magistrada, tendo em vista as inúmeras manifestações das partes 

exequentes em execuções diversas, apontando a impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual se pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl. 69 e, por consequência, DEFIRO o pedido de fl. 66.Assim, nos 

termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar ciência à parte 

contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao Sistema BACENJUD 

de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em conta de 

titularidade da parte executada (CNPJ: 03.684.183/0001-08), até o valor 

indicado pelo exequente à fl. 67 (R$ 2.079,11).Frutífera a diligência, nas 24 

(vinte e quatro) horas subsequentes, proceder-se-á à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva.Em seguida, INTIME-SE a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente 

no endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 (trinta) dias para a 

oposição dos embargos à execução fiscal, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

CONCLUSOS.CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da resposta da instituição 

financeira, DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO 

EVENTUAL EXCESSO DE PENHORA. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57767 Nr: 2326-51.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOdS, LdSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF, EPF, GPF

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 
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OAB:8341-MT, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A/MT, 

Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz de Araujo - 

OAB:ES-4156, FABRICIO MACHADO MARABOTTI - OAB:13422, Jayme 

Eburneo Queiroz - OAB:16.469-MT, Simone Fernandes Chacara - 

OAB:ES-14103, Tatiane Alves Salles dos Santos - OAB:23084-O/MT, 

THIAGO FIÓRIO LONGUI - OAB:20.435 ES

 Vistos.

Considerando que o herdeiro THALLES GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ, 

interpôs recurso de Apelação, bem como de Agravo de Instrumento com 

iguais fundamentos em face da mesma decisão, a qual indeferiu o pedido 

de habilitação.

Ainda, considerando que a liminar pleiteada no recurso de Agravo de 

Instrumento fora apreciada às fls.746/747, DEFIRO o pedido de fl.751 e 

determino a intimação do herdeiro THALLES GABRIEL DOS SANTOS 

QUEIROZ, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se persiste o 

interesse quanto ao recurso de Apelação interposto nos autos.

 Persistindo o interesse recursal, cumpra-se a Secretaria da Vara, nos 

termos da decisão de fls.748/749.

 Do contrário, aguarde-se o feito suspenso até o cumprimento integral do 

acordo entabulado entre as partes (25.03.2020), após, intime-se a parte 

autora para manifestar acerca do cumprimento do pactuado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 21466 Nr: 4215-50.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semião Alves Rangel

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, compulsando 

minuciosamente os autos, verifica-se que até o presente momento não 

houve a citação da parte executada, vez que a citação de fl.17 restou 

infrutífera, portanto, ocorrerá a prescrição em razão da constituição do 

crédito tributário por meio de lançamento, devendo ser considerada a data 

do vencimento do tributo (16. 03.2001), como o início do prazo 

prescricional. Nesse sentido, vejamos in verbis: AgRg no AgRg no REsp 

1143085 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2009/0105719-1 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do 

Julgamento 19/05/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 03/06/2015 Ementa 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA JUDICIAL 

PELO FISCO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. SÚMULA 436/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A entrega de Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração 

do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei 

(dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a 

Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização 

do valor declarado. Incidência do enunciado da Súmula 436 do STJ. 2. 

Agravo Regimental desprovido. Desta forma, ante o interstício de 05 

(cinco) anos exigido, entre a data do vencimento do tributo sem até o 

presente momento ocorrer a citação da parte executada, restou 

configurada a prejudicial de mérito - prescrição. Ante o exposto, ACOLHO 

a exceção de pré-executividade, extinguindo a presente execução fiscal, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do CPC. 

Isento de custas e honorários. Certificado o transito em julgado, ao 

arquivo, com as baixas pertinentes. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68454 Nr: 1421-75.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marclan Móveis Ltda-ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando a recente mudança de entendimento desta 

magistrada, tendo em vista as inúmeras manifestações das partes 

exequentes em execuções diversas, apontando a impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual se pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl. 66 e, por consequência, DEFIRO o pedido de fl. 63.Assim, nos 

termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar ciência à parte 

contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao Sistema BACENJUD 

de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em conta de 

titularidade da parte executada (CNPJ: 03.684.183/0001-08), até o valor 

indicado pelo exequente à fl. 63 (R$ 3.000,19).Frutífera a diligência, nas 24 

(vinte e quatro) horas subsequentes, proceder-se-á à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva.Em seguida, INTIME-SE a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente 

no endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 (trinta) dias para a 

oposição dos embargos à execução fiscal, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

CONCLUSOS.CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da resposta da instituição 

financeira, DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO 

EVENTUAL EXCESSO DE PENHORA. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93119 Nr: 1297-58.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIANA VEZENTIN

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Taiana Vezentin.

Citada (fl. 15v), a executada não pagou o débito sob execução, pelo que, 

foi deferida a penhora on line (fl. 26), restando integralmente constrito o 

valor sob execução (fl. 29).

Frustrada a intimação pessoal da executada sobre a penhora on line (fl. 

33), deferiu-se sua intimação por edital, a qual ocorreu.

Após, a exequente requereu a suspensão do feito (fl. 40), o que foi 

deferido.

Posteriormente, a exequente pugnou pela continuidade do feito, com a 

liberação do valor constrito e apresentou o valor atualizado do débito.

Após, os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

No caso em voga, considerando-se que, há época em que houve a 

penhora on line, a constrição se deu sob o valor integral sob execução (fl. 

29), tem-se que não mais cabe atualização do débito, às expensas da 

executada.

Ocorre que, por lapso da própria exequente, a qual não pugnou pela 

vinculação do valor constrito à conta judicial, mas sim pleiteou a realização 

de diligencias para a localização da parte devedora e pela suspensão do 

feito, somente nessa data houve a vinculação dos valores constritos. 

Contudo, conforme acima exposto, tal ônus não incidirá sobre a parte 

devedora.

 ISTO POSTO, diante da constrição do valor integral sob execução à fl. 29, 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, b do CPC.
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Isento de custas e honorários.

Intime-se.

Certificado o transito em julgado, intime-se a exequente para indicar os 

dados bancários para a expedição do pertinente Alvará Judicial e 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93778 Nr: 1944-53.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vezentin & Cia Ltda - EPP, Aline Vezentin, 

Altemir Vizentin

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...)AgRg no AgRg no REsp 1143085 / SP AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0105719-1 

Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) Órgão Julgador 

T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 19/05/2015 Data da 

Publicação/Fonte DJe 03/06/2015 Ementa TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA JUDICIAL PELO FISCO. PRAZO 

QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DECLARADA. SÚMULA 436/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos 

Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - 

GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever 

instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), 

é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda 

Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor 

declarado. Incidência do enunciado da Súmula 436 do STJ. 2. Agravo 

Regimental desprovido. Desta forma, ante o interstício de 05 (cinco) anos 

exigido, entre a data do vencimento do tributo sem até o presente momento 

ocorrer a citação da parte executada, restou configurada a prejudicial de 

mérito - prescrição. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de 

pré-executividade, extinguindo a presente execução fiscal, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do CPC. Isento de custas e 

honorários. Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91747 Nr: 5688-90.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Messias de Souza

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte exequente concordou com o pedido de 

desbloqueio de valores da conta poupança da parte executada em razão 

da impenhorabilidade, REALIZO o desbloqueio dos referidos valores, cf. 

extrato anexo.

Defiro o pedido de fl.109 e determino a suspensão da presente ação pelo 

prazo de 01 (um) ano

 Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

 Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, nos termos em que 

estabelecido no § 2° do artigo 40, da Lei n° 6.830/80, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo do item “3” sem o aporte do necessário - o que deverá 

ser certificado nos autos pelo Sr. Escrivão - DETERMINO, 

INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO, a remessa dos autos ao 

arquivo, com baixa no relatório e sem baixa no Cartório Distribuidor, termo 

em que iniciará a fluir o prazo da prescrição intercorrente.

 Com a fluência do prazo prescricional de que trata o item imediatamente 

anterior, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos para sentença.

 Acerca da presente decisão, INTIME-SE a parte exequente conforme 

previsto no § 1° do artigo 40, da Lei n° 6.830/80.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113319 Nr: 1857-92.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldomiro Botti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para as contas indicadas à 

fl. 172.

 Consigno que deverão ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários de sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 

30% (trinta por cento), de acordo com o contrato anexado a fls. 174/176.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 179.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005660-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE NUNES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005660-90.2019.8.11.0007 Vistos. Cuida-se de 

ação previdenciária de salário maternidade c/c pedido de antecipação de 

tutela movida por Daniele Nunes de Andrade contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, alegando, que faz jus ao referido benefício. CITE-SE 

o requerido para, no prazo legal, responder a presente ação. Consigne-se 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. DEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita, salientando que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, expedindo o 
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necessário. Alta Floresta, MT, 3 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001920-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO (RECONVINDO)

NEIDE BELTRAN GARCIA (RECONVINDO)

JARI GARCIA DE ARAUJO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SANTANA OAB - MS11705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (RECONVINTE)

JULIANO SILVA CARVALHO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001920-95.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e 

JULIANO SILVA CARVALHO (Id 1739267) em face da decisão sob o Id 

19501166, na qual oportunizou-se às partes delinearem as questões de 

fato e de direito relevantes para o deslinde do feito, requerendo a 

pertinente dilação probatória. Ainda, na decisão embargada, consignou-se 

que a validade ou não dos Autos de Infração Ambiental n. 55507, 133053, 

103787 e 240615/2015 (de responsabilidade incontroversa dos 

Autores/embargados) e de n. 138422/2016 e 125688/2016 (de 

responsabilidade controvertida dos Requeridos/embargantes) NÃO será 

objeto de análise nesse feito, eis que demandam ação própria para sua 

eventual desconstituição. Alegam os embargantes a existência de 

omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, eis que, 

houve a indicação indevida dos autores como reconvintes, pois são 

reconvindos e dos requeridos como reconvindos, quando em verdade são 

reconvintes. Ainda, que deve ser objeto de dilação probatória a 

responsabilidade (ou não) dos ora embargantes pelo dano ambiental 

objeto dos Autos de Infração Ambiental n. 138422/2016 e 125688/2016, 

eis que somente houve sua prática, a partir das informações equivocadas 

prestadas pelos ora embargados aos ora embargantes, no que se refere 

à utilização e possibilidade de limpeza de pastagens dos imóveis por si 

adquiridos. Oportunizada a manifestação à parte embargada, esta o fez 

sob o Id25523119, pugnando pela manutenção da decisão embargada. É o 

que  cumpr ia  re la ta r .  DECIDO.  O  p le i t o  da  pa r te 

Embargante/requeridos/reconvintes merece prosperar em parte. Com 

efeito, na decisão embargada houve erro material quanto à indicação dos 

autores como reconvintes, eis que são reconvindos e dos requeridos 

como reconvindos, eis que são reconvintes. Dessa forma, dou provimento 

aos aclaratórios para sanar tal erro material, consignando que os 

requeridos ocupam também a posição de reconvintes e os autores a 

posição de reconvindos no presente feito. No mais, mantenho a decisão 

embargada em sua integralidade. Isto porque, constou na decisão 

embargada que há controvérsia sobre a responsabilidade dos ora 

embargantes (requeridos/reconvintes) sobre as condutas descritas nos 

Autos de Infração Ambiental n. 138422/2016 e 125688/2016. ISTO POSTO, 

dou provimento parcial aos aclaratórios para sanar o erro material 

existente na decisão embargada, consignando que os requeridos ocupam 

também a posição de reconvintes e os autores a posição de reconvindos 

no presente feito. No mais, mantenho a decisão embargada em sua 

integralidade. Por fim, em atenção ao postulado pelas partes durante o 

tramite processual, fixo como pontos controvertidos: - a existência de 

boa-fé objetiva de ambas partes, quando da celebração do “Contrato 

Particular de Permuta de Bens”, tendo como objeto dois imóveis rurais, 

denominados FAZENDA MAMÃE e FAZENDA VITÓRIA, ambos localizados 

no Município de Novo Mundo – MT, permutados por uma Sociedade 

Empresarial denominada AUTO POSTO ORTIZ LTDA, localizada no 

Município de Cruzeiro do Oeste – PR, no valor de vinte e dois milhões de 

reais, no que se refere: ao valor fixados pelos bens; à possibilidade de 

cumprimento da avença por ambas as partes e ao conhecimento de 

ambas as partes sobre a inserção ou probabilidade de inserção dos 

imóveis rurais na área de proteção ecológica do Parque Cristalino; fixo o 

ônus probatório para ambas as partes; - a efetiva inserção (ou não) dos 

imóveis rurais negociados na área pertencente ao Parque Cristalino e a 

consequente possibilidade (ou não) regularização de ocupação, junto ao 

Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT; fixo o ônus probatório 

para os autores/reconvindos; - a existência (ou não) de embargo ou 

embaraço junto aos órgãos ambientais ao exercício da posse pelos 

requeridos; fixo o ônus probatório para ambas as partes; - a 

responsabilidade pela prática das condutas ilícitas descritas Infração 

Ambiental n. 138422/2016 e 125688/2016; fixo o ônus probatório para os 

requeridos/reconvintes; - a existência de danos materiais e sua 

quantificação; fixo o ônus probatório para ambas as partes. Em 

consequência, DEFIRO a produção de prova documental, através da 

juntada de novos documentos e a produção de prova oral, através da 

oitiva das partes e suas testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da presente data. INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício ao Intermat e aos órgãos ambientais, eis que incumbe 

às partes trazerem aos autos a documentação relativa à condição dos 

imóveis rurais negociados, no âmbito fundiário e ambiental, conforme 

acima indicado. Postergo a análise sobre a necessidade (ou não) de 

realização de perícia ambiental, cujos honorários, se deferida, incumbirão 

aos requeridos/reconvintes, para após a realização da audiência 

instrutória. Designo audiência instrutória para o dia 26.05.2020, às 

14h00min, sendo que as partes e as testemunhas por si arroladas serão 

intimadas nas pessoas dos patronos. Dessa feita, visando o 

aperfeiçoamento do exercício do contraditório e ampla defesa, concedo às 

partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que indiquem outros pontos 

controvertidos a serem objeto de atividade processual probatória e 

requeiram a produção de outros meios de provas, além daqueles já 

deferidos, justificando sua pertinência. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 5 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-31.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PARPINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001135-31.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOSE RONALDO 

PARPINELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLA TARSITANO 

ARMOA BELUCIO GAETANO POLO PASSIVO: ITAU SEGUROS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-98.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDREIRA PALLUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001137-98.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:PEDREIRA 

PALLUS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

POLO PASSIVO: SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BELARMINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001138-83.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ROGERIO 

BELARMINO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TACIANE 

FABIANI POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000995-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DAS GRACAS CANGUCU (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte autora para que 

compareça a esta Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias, para fazer a 

retirada do Termo de Penhora juntado no ID n° 29887804. Yana Kálita de 

Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERT HENRI FLORENT VAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUCIANO DE PEDRI 71513396153 (REQUERIDO)

ANDRE LUCIANO DE PEDRI (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 Abril 

de 2020, às 15:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TEMOTEO DOS SANTOS PICHLER 02683570481 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

Abril de 2020, às 16:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000701-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000701-81.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JUCELIA RIBEIRO DA SILVA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI 

DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de 

penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor 

do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 

13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é 

cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme 

disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da 

execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MURIEL DA SILVA FOLLI PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI SAMUEL PEREIRA OAB - SP193482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 Abril 

de 2020, às 16:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL APARECIDA AMANCIO BAZILIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

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

representante legal, do inteiro teor da Sentença – ID nº 2878317. e da 

juntada do ID nº 29122160/29122164, bem como para que informe o 

número da conta (corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e nº do 

CPF/CNPJ do titular da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior 

transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005544-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a contestação apresentada pela requerida BRADESCO SAÚDE 

S/A, no ID nº 29458550, foram interpostas tempestivamente. Daniela 

Meyer de Freitas Estagiária 40.901

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-68.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONES HENRIQUE MORELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDILANIO SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001139-68.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JONES 

HENRIQUE MORELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

FRANCA NISHIKAWA POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-38.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001141-38.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:DOUGLAS 

BECKMANN MOREL LUCK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

BECKMANN MOREL LUCK POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-79.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 Abril 

de 2020, às 15:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RIBEIRO ROHLING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

 

PROCESSO n. 1001142-23.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANDERSON 

RIBEIRO ROHLING ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO 

BARBOSA DE LIMA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001143-08.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:DOUGLAS 

BECKMANN MOREL LUCK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

BECKMANN MOREL LUCK POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

14:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-35.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANKE SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDMERICAN COMPRA DE OURO EIRELI - ME (REQUERIDO)

WILLIAN RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-03.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIA DA SILVA MUNHOZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 Abril 

de 2020, às 17:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002974-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO ALMEIDA HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GUIZI - EPP (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 Abril 

de 2020, às 14:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003184-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CELESTINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATEL VASSELECHEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 14 de 

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

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003184-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CELESTINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATEL VASSELECHEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 14 de Maio 

de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINOS DERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu advogado, do teor 

do AR juntado no ID nº 28723639, para que indique o endereço atualizado 

do requerido, no prazo de 10 (dez) dias. Yana Kálita de Araujo Sousa 

Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JANILSON LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOVENINA CARMOSA DE SOUZA MORAES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL GOMES DE LIMA (TESTEMUNHA)

FERNANDO JOSE DE SOUZA (TESTEMUNHA)

PEDRO FELIPE XAVIER DE GODOY (TESTEMUNHA)

BURIOL CAVALCANTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

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

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 07 de Maio 

de 2020, às 16:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JANILSON LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOVENINA CARMOSA DE SOUZA MORAES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL GOMES DE LIMA (TESTEMUNHA)

FERNANDO JOSE DE SOUZA (TESTEMUNHA)

PEDRO FELIPE XAVIER DE GODOY (TESTEMUNHA)

BURIOL CAVALCANTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

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

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 07 de 

Maio de 2020, às 16:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WELLINGTON FARIAS DA MATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 04 de 

Junho de 2020, às 14:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MAIARA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001146-60.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ALICE MAIARA 

DE OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001148-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001148-30.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARCOS LUIZ 

PEIXOTO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEILOR RIBAS 

NOETZOLD POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

julho de 2019, às 16:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 

39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-67.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON BARBOSA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001152-67.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANILTON 

BARBOSA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALNIR TELLES DE 

OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PRAWUSKI XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000971-66.2020.8.11.0007 AUTOR: CECILIA PRAWUSKI 

XAVIER REU: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Para melhor 

análise do pedido de tutela provisória, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos todas as faturas dos dois 

cartões após a data da compra (29/11/2019), bem como para esclarecer 

se o valor negativo de R$ 2.267,10, lançado no extrato de Id. 29677117 em 

13/01, refere-se à compra objeto dos autos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-33.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DALASTA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010028-33.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: EDGAR DALASTA 

BENTO EXECUTADO: MARIO BENARDELI Vistos. Analisando detidamente 

os presentes autos eletrônicos, verifico que a averbação da penhora 

ocorreu por ordem desde Juízo mediante a expedição de ofício. Assim, 

acolho o pedido de reconsideração formulado pela parte autora no Id. 

29715637 e determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Alta Floresta (1º Ofício), requisitando a baixa 

da averbação da penhora oriunda dos presentes autos. Após, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se a 

parte autora. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001116-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

Novembro de 2017, às 15:40 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001116-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, e o executado, devidamente intimado, 

não comprovou nos autos o pagamento da dívida. Certifico, ainda, que 

procedo a intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias. ALTA FLORESTA, 6 de março de 2020. DANIELLE 

FERREIRA MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

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

78580-000 TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004778-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

Dezembro de 2019, às 16:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003760-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2019, às 17h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA LEMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 18 de 

Junho de 2019, às 17h00min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-34.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CONRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para apresentar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o cálculo atualizado da dívida. Yana Kálita de 

Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LEMOS PITTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001157-89.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LEANDRO 

LEMOS PITTNER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAYME EBURNEO 

QUEIROZ POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-74.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO GOMES RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GOMES RIBEIRO OAB - MT25995/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001158-74.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:NORBERTO 

GOMES RIBEIRO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALESSANDRO GOMES RIBEIRO POLO PASSIVO: FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

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

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004831-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FERNANDA SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SRGA COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004831-12.2019.8.11.0007 REQUERENTE: PRISCILA 

FERNANDA SIMIONI REQUERIDO: SRGA COMERCIO DE MATERIAL 

ESPORTIVO EIRELI Vistos. INDEFIRO o pedido de citação por edital, 

conforme disposto no artigo 18, §2º, da Lei nº. 9.099/95 e de acordo com 

o enunciado nº 5 do FONAJE. INDEFIRO também o pedido de citação por 

e-mail, tendo em vista que ainda não há qualquer regulamentação para a 

citação eletrônica por meio e-mail e a utilização deste meio implicará na 

nulidade do ato processual. INDEFIRO, ainda, o pedido formulado pelo 

autor constante do ID nº. 28991259, a fim de que este Juízo diligencie com 

o escopo de obter informações sobre o atual endereço do requerido, eis 

que trata-se de diligência que compete à parte e não ao Estado-Juiz (art. 

328, §5º da CNGC/MT). Ademais, a diligência pretendida pelo autor não 

coaduna com os critérios norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo 

com os princípios da celeridade e da simplicidade. Diante do exposto, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, trazer aos 

autos o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção da ação 

sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO YOSHIYUKI KANASHIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001162-14.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:PAULO 
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YOSHIYUKI KANASHIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

PAULO BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI (INTERESSADO)

TULIO PONTE DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI OAB - MT26659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

28440735, pela requerida KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 

foram interpostos tempestivamente. Certifico ainda, que procedo a 

intimação da parte autora/embargada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre os embargos de declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOVINO BENEDITO GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001163-96.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:GUILHERME 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULLY FRANCIELE 

RUELIS POLO PASSIVO: JOVINO BENEDITO GONCALVES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005206-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005206-13.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Tendo em vista o teor da certidão de ID nº. 26970011, INDEFIRO o pedido 

constante no ID nº 27975137, para depósito em cartório dos títulos 

originais, conforme expresso no Enunciado 126 Fonaje, in verbis: “Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC).” Posto isto, decorrido o prazo sem que tenha sido 

impugnada a execução pela Fazenda Pública e considerando que o valor 

não excede ao estabelecido em Lei como de pequeno valor, HOMOLOGO 

o cálculo do débito apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se 

as partes acerca da homologação do cálculo. Após, proceda-se a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito objeto da presente 

execução judicial diretamente no Sistema SRP, dispensado o cumprimento 

do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, conforme disposto no Provimento 

nº 6/2020-CM. Apurado o cálculo e constatado que o crédito se enquadra 

como de pequeno valor, EXPEÇA-SE Ofício Requisitório através do 

Sistema SRP diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento 11/2017-CM, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Deverá o ofício requisitório ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser 

acompanhado dos documentos elencados no artigo 4º, §1º do 

mencionado Provimento. Consigne-se que o ente público deverá efetuar o 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório mediante guia 

de depósito na conta judicial vinculada a este processo, emitida no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissãoPubl icaForm.do. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FAUSTO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000987-20.2020.8.11.0007 AUTOR: NEUZA FAUSTO DE 

FREITAS REU: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA., TIM CELULAR S.A. 

Vistos. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória visando que 

o requerido se abstenha de negativar ou protestar o nome do requerente 

no rol de maus pagadores. Compulsando os autos, verifico presentes os 

requisitos que ensejam a concessão da tutela provisória pleiteada, quais 

sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, razão pela qual deve ser deferida a tutela de urgência 

pretendida pela parte requerente, senão vejamos. A probabilidade do 

direito está revelada pelos documentos que instruem a petição inicial, 

através dos quais é evidenciada a verossimilhança das alegações da 

parte autora. De igual modo, o perigo de dano é evidente, pois a parte 

autora vem sendo cobrada, por dívida que alega ser indevida, trazendo 

transtornos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Além 

disso, em razão da suposta dívida, a parte autora corre o risco de ser 

inserida no rol de inadimplentes, e todos sabem que são funestos os 

prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que restringem o 

crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância. Ademais, não se 

pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo 

que até decisão judicial a respeito não devem ser efetuadas as referidas 

cobranças. Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso em 

questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento do pedido 

de concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A LIMINAR para 

determinar que o requerido abstenha-se de negativar ou protestar o nome 

da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito ou Cartório de 

Registros de Títulos, sob pena de multa cominatória diária que fixo em R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 
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hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005114-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DO NASCIMENTO BEDIM (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005114-35.2019.8.11.0007 TESTEMUNHA: JOSEFA DO 

NASCIMENTO BEDIM TESTEMUNHA: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência, 

visando compelir a parte ré no cumprimento de obrigação de fazer 

consistente no cancelamento de serviços que, em tese, não foram 

adquiridos pela parte autora. Pois bem. O artigo 294 do CPC prevê que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC. No 

caso em tela, não restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte autora alegou que efetuou a compra de 

uma geladeira e um celular e que: “[...] o valor das parcelas seria o total da 

compra de R$ 3.797,94 dividido em 18 vezes ou seja 18 parcelas fixas no 

valor de R$ 210,99 (duzentos e dez reais e noventa e nove centavos) [...]” 

No entanto, o documento acostado no Id. 26626949 - Pág. 1 não confirma 

a alegação da parte, uma vez que noticia que o celular foi parcelado em 10 

(dez) vezes. Além do mais, os extratos de cancelamento dos 

produtos/serviços ditos como não contratados não demonstram a 

existência do celular no rol das compras parceladas em 18 (dezoito) 

vezes. Assim, não restou claramente demonstrado que o motivo de o valor 

da fatura do cartão estar em R$ 290,00 é a permanência de supostos 

débitos não contratados e não cancelados pela requerida. Para o 

deferimento do pedido de tutela provisória é necessário que a parte 

comprove o interesse processual, demonstrando claramente que o pedido 

de cancelamento não foi atendido pela requerida administrativamente. Ante 

o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória em razão da ausência 

dos requisitos legais autorizadores. Saliento que tal medida tem caráter de 

reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser modificada, caso sejam 

trazidos novos elementos aos autos. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a hipossuficiência da parte autora, declaro 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-31.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PARPINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001135-31.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE RONALDO 

PARPINELI REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A Vistos. Trata-se de pedido de 

tutela provisória objetivando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito. Pois bem. O artigo 294 do NCPC prevê 

que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, 

sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GOMES CORREA WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001068-66.2020.8.11.0007 AUTOR: JANE GOMES CORREA 

WAGNER REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência, visando a retirada 

do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a 

alegação de que a inscrição é indevida. Compulsando os autos, verifico 

ausentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar 

pleiteada (a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou difícil reparação), razão porque deve ser indeferida a tutela 

de urgência. Não vislumbro a presença da verossimilhança do direito 

alegado, uma vez que o valor que fundamenta a negativação é superior ao 

valor informado pela parte como pagamento. Além do mais, não há 

qualquer comprovação de regularidade dos pagamentos e de que o valor 

pago pela parte autora é relativo ao valor da negativação. De igual modo, o 

perigo da demora é inexistente, pois o aguardo do provimento final não 

acarretará prejuízo algum para a parte reclamante, sobretudo porque o 

apontamento foi realizado no ano de 2017, ou seja, em data muito anterior 

ao ajuizamento da presente ação, constatação que, inicialmente, afasta o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que tal 

anotação poderia causar. Ora, se a parte autora nada fez desde aquela 

data, ajuizando a demanda somente após anos da negativação de seu 

nome, é provável que não tenha experimentado nenhum receio de dano. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória em razão da 

ausência dos requisitos legais autorizadores. Saliento que tal medida tem 

caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser modificada, 

caso sejam trazidos novos elementos aos autos. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim 
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de comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BELARMINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001138-83.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ROGERIO 

BELARMINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LEMOS PITTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001157-89.2020.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO 

LEMOS PITTNER REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando 

a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao 

crédito. Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico 

com os argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os 

requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 
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Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004119-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004119-22.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA 

CONDE COSTA REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pedido de 

produção de prova testemunhal formulado pela requerida em contestação 

de Id nº 25930066 e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. Em consulta ao 

sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico) verifico que a parte autora 

possui em andamento neste Juizado Especial 03 (três) ações de 

cobranças ajuizadas em face da mesma requerida, contendo, ainda, a 

mesma causa de pedir, qual seja: a cobrança de notas promissórias de 

valores distintos. Note-se que embora a autora tenha proposto ações em 

separado, é nítido a ocorrência de identidade entre as partes, da causa de 

pedir ou pedidos, sendo que neste caso a conexão dos processos é 

medida que se impõe, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, 

observando-se, ainda, os princípio da celeridade e economia processual 

que regem o rito do Juizado Especial, evitando-se também julgamentos 

distintos. Assim dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil: "Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. §1º. Os processos de ações conexas serão 

reunidas para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado." Portanto, nos termos do art. 55 do CPC, reconheço a 

CONEXÃO dos processos nº 1004118-37.2019.811.0007, nº 

1004119-22.2019.811.0007 e nº 1004117-52.2019.811.0007 e passo ao 

julgamento conjunto das ações. Lado outro, convém assinalar que as 

ações conexas supracitadas possuem como causa de pedir a cobrança 

de várias notas promissórias em face da mesma requerida Maria 

Aparecida da Silva e, observando a soma dos valores das causas das 03 

(três) ações, vê-se que ultrapassam o teto previsto no art. 3º da Lei 

9.099/95. Sobre o assunto segue a jurisprudência: "CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - ADMINISTRATIVO - COBRANÇA - AGENTE DE 

SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - FGTS, 

ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO E ADICIONAL NOTURNO 

RECLAMADOS EM AÇÕES DISTINTAS - CONEXÃO - RISCO DE DECISÕES 

CONTRADITÓRIAS - IMPRESCINDÍVEL REUNIÃO DOS FEITOS - 

SOMATÓRIO DOS VALORES DAS CAUSAS SUPERIOR AO DE ALÇADA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Para que sejam 

harmônicos os julgamentos das três ações de cobrança ajuizadas pelo 

mesmo servidor em desfavor do Estado de Minas Gerais e que têm como 

causa de pedir o inadimplemento de obrigações resultantes do mesmo 

vínculo contratual, imprescindível o emprego da conexão para a reunião de 

seus respectivos processos, o que atenderá aos princípios da economia, 

da celeridade processuais, da eficiência e, notadamente, da razoabilidade, 

eliminando a sempre desmoralizante possibilidade de tratamento judicial 

diferenciado a causas essencialmente similares; e, se por conta dessa 

reunião, o somatório dos valores das três demandas ultrapassa aquele 

previsto no art. 2º, "caput", da Lei n.º 12.153/2009, não é do Juizado 

Especial da Fazenda Pública a competência para seu simultâneo 

processamento e julgamento." (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.18.043665-1/000, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/0018, publicação da súmula em 

23/08/2018) Em assim sendo, imprescindível o emprego da conexão para a 

reunião dos respectivos processos envolvendo as mesmas partes e 

mesma causa de pedir e, se por conta dessa reunião, o somatório dos 

valores das três demandas ultrapassa aquele previsto no art. 3º da Lei 

9.099/95, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado 

Especial Cível para processamento e julgamento das ações. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, nos termos do art. 3º 

e 51, inciso II da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004117-52.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA 

CONDE COSTA REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pedido de 

produção de prova testemunhal formulado pela requerida em contestação 

de Id nº 25930066 e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. Em consulta ao 

sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico) verifico que a parte autora 

possui em andamento neste Juizado Especial 03 (três) ações de 

cobranças ajuizadas em face da mesma requerida, contendo, ainda, a 

mesma causa de pedir, qual seja: a cobrança de notas promissórias de 

valores distintos. Note-se que embora a autora tenha proposto ações em 

separado, é nítido a ocorrência de identidade entre as partes, da causa de 

pedir ou pedidos, sendo que neste caso a conexão dos processos é 

medida que se impõe, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, 

observando-se, ainda, os princípio da celeridade e economia processual 

que regem o rito do Juizado Especial, evitando-se também julgamentos 

distintos. Assim dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil: "Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. §1º. Os processos de ações conexas serão 

reunidas para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado." Portanto, nos termos do art. 55 do CPC, reconheço a 

CONEXÃO dos processos nº 1004118-37.2019.811.0007, nº 

1004119-22.2019.811.0007 e nº 1004117-52.2019.811.0007 e passo ao 

julgamento conjunto das ações. Lado outro, convém assinalar que as 

ações conexas supracitadas possuem como causa de pedir a cobrança 

de várias notas promissórias em face da mesma requerida Maria 

Aparecida da Silva e, observando a soma dos valores das causas das 03 

(três) ações, vê-se que ultrapassam o teto previsto no art. 3º da Lei 

9.099/95. Sobre o assunto segue a jurisprudência: "CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - ADMINISTRATIVO - COBRANÇA - AGENTE DE 

SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - FGTS, 

ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO E ADICIONAL NOTURNO 

RECLAMADOS EM AÇÕES DISTINTAS - CONEXÃO - RISCO DE DECISÕES 

CONTRADITÓRIAS - IMPRESCINDÍVEL REUNIÃO DOS FEITOS - 

SOMATÓRIO DOS VALORES DAS CAUSAS SUPERIOR AO DE ALÇADA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Para que sejam 

harmônicos os julgamentos das três ações de cobrança ajuizadas pelo 

mesmo servidor em desfavor do Estado de Minas Gerais e que têm como 

causa de pedir o inadimplemento de obrigações resultantes do mesmo 

vínculo contratual, imprescindível o emprego da conexão para a reunião de 

seus respectivos processos, o que atenderá aos princípios da economia, 

da celeridade processuais, da eficiência e, notadamente, da razoabilidade, 
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eliminando a sempre desmoralizante possibilidade de tratamento judicial 

diferenciado a causas essencialmente similares; e, se por conta dessa 

reunião, o somatório dos valores das três demandas ultrapassa aquele 

previsto no art. 2º, "caput", da Lei n.º 12.153/2009, não é do Juizado 

Especial da Fazenda Pública a competência para seu simultâneo 

processamento e julgamento." (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.18.043665-1/000, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/0018, publicação da súmula em 

23/08/2018) Em assim sendo, imprescindível o emprego da conexão para a 

reunião dos respectivos processos envolvendo as mesmas partes e 

mesma causa de pedir e, se por conta dessa reunião, o somatório dos 

valores das três demandas ultrapassa aquele previsto no art. 3º da Lei 

9.099/95, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado 

Especial Cível para processamento e julgamento das ações. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, nos termos do art. 3º 

e 51, inciso II da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003756-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ISIDORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003756-35.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA 

ISIDORA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I- Mérito Alega a autora que 

possuía um contrato de empréstimo consignado com a empresa 

Requerida, realizado no ano de 2017, sob o número do contrato 

161560006, em um total de 96 parcelas descontados diretamente de sua 

folha de pagamento (salário), e no dia 26 de abril de 2019 a autora realizou 

a quitação antecipada do empréstimo pagando o montante de R$ 

17.828,14 (dezessete mil oitocentos e vinte e oito reais e quatorze 

centavos), contudo, mesmo após a quitação do referido empréstimo, a 

requerida no mês de maio e junho de 2019, continuou a descontar 

parcelas no valor de R$ 751,40 (setecentos e cinquenta e um reais e 

quarenta centavos) do salário da autora. Afirma que entrou em contato 

com o banco informando o acontecido, sendo que no dia 09 de maio de 

2019, o banco restituiu apenas o valor de R$ 500,40 (quinhentos reais e 

quarenta centavos), ocorrendo a mesma situação no mês seguinte, razão 

pela qual pleiteia em sede de tutela de urgência que o Requerido seja 

impedido de realizar novos descontos no salário da Requerente pagos 

pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, a devolução em dobro dos 

valores descontados indevidamente do salário da autora e indenização 

por danos morais. A tutela de urgência foi concedida mediante decisão de 

Id nº 22037622. Em contestação (Id nº 24194119), a requerida argumenta 

que a autora possuía dois contratos de financiamentos junto a instituição 

ré, onde a autora quitou o contrato nº 20-4904090/17. Alega que os 

valores restituídos à autora estão corretos tendo em vista que o contrato 

20-4561081/16 está vigente e o cálculo realizado para restituição dos 

valores considerou a vigência do aludido contrato, logo, houve a 

restituição do valor da parcela do contrato vigente e a cobrança do 

contrato quitado não decorreu de conduta culposa do Réu, sendo certo 

que tal desconto pode ter ocorrido por demora da fonte pagadora ao ser 

cientificada da quitação do contrato, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais ou materiais. Por fim, argumenta o requerido 

que restituiu à autora 05 parcelas descontadas após a quitação, através 

de crédito na conta da autora junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 

2.502,00 reais, que caso a autora não reconheça os 05 créditos 

realizados em sua conta, requer seja expedido ofício ao Banco do Brasil, 

para confirmar os valores recebidos. Em impugnação (Id nº 25051624), a 

autora argumentou que o banco réu descumpriu a tutela de urgência 

concedida, eis que não tomou as providências administrativas 

necessárias para suspender cobranças/descontos de valores do salário 

da requerente, pois quase seis meses depois e o requerido ainda continua 

a descontar mensalmente as parcelas da Requerente, pleiteando a 

majoração da multa astreinte por descumprimento da ordem judicial. No 

presente caso, estamos diante de uma relação de consumo, onde a 

responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido 

Código. Com efeito, a própria requerida confessa em sua contestação que 

descontou 05 (cinco) parcelas, no valor de R$ 500,40 (quinhentos reais e 

quarenta centavos) cada uma, do salário da autora mesmo após a 

quitação do empréstimo, alegando inclusive que tal desconto pode ter 

ocorrido por demora da fonte pagadora ao ser cientificada da quitação do 

contrato. Note-se também que o argumento da ré de que a autora possuía 

dois empréstimos, sendo um quitado e um vigente e o cálculo realizado 

para restituição dos valores considerou a vigência do aludido contrato não 

restou provado, vez que o contrato de nº 20-4904090/17 de Id nº 

24737737, foi quitado pela autora, e o outro contrato juntado pela ré no Id 

nº 24737738, está em nome de Claudia Regina Santos Chaves, pessoa 

completamente estranha à lide. Portanto, nos termos do art. 373, II, do CPC, 

a requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar ato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora. E quanto às cobranças 

indevidas, a autora comprovou pelos holerites de Id nº 22928436 que 

mesmo após a quitação do empréstimo junto a ré (Id nº 22928429) teve 

descontado de seu salário a quantia de R$ 751,40 (setecentos e 

cinquenta e um reais e quarenta centavos) no mês de Maio e Junho de 

2019, a título de empréstimo De outro norte, há de se considerar que a 

requerida comprovou a devolução parcial dos valores descontados do 

salário da autora, conforme se observa nos Id’s nº 24737739/ 24737740/ 

24738242/ 24738243/ 24738244, onde nos meses de Maio/2019 a 

Setembro/2019, devolveu as parcelas no valor de R$ 500,40 (quinhentos 

reais e quarenta centavos) a cada uma, demostrando com isso que 

descumpriu a ordem judicial, já que ao tempo da propositura da ação a 

requerente pedia apenas a restituição de 02 parcelas (Maio e Junho). Não 

se pode olvidar, que a autora em sede de impugnação Id nº 25051624, 

requereu a aplicação e majoração da multa por descumprimento da liminar 

pela ré, contudo, não apresentou os holerites comprobatórios e não 

emendou os pedidos da inicial, motivo que CONDENO a requerida a 

repetição do indébito na quantia de R$ 1.004,00 (mil e quatro reais), 

conforme pedido da exordial, que foi paga pela consumidora cobrada 

ilicitamente nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Entretanto, o 

pedido de majoração da multa por descumprimento da liminar, neste caso, 

importaria em enriquecimento sem causa da parte autora, situação vedada 

pelo direito conforme orientação jurisprudencial, razão pela qual INDEFIRO 

a majoração da multa diária. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

EM AÇÃO DE RETICAO DE INDÉBITO CUMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR 

DE EXCLUSÃO NOMINAL EM TUTELA ANTECIPATÓRIA. CONTRATO DE 

ADESÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS. APLICAÇÃO DO CDC. 1 - Nos 

contratos de financiamento para aquisição de veículos, e de se observar o 

equilíbrio entre as partes. O pacta sunt servanda nestes tipos de contrato 

não mais vigora absoluto. 2 - Tratando-se de contratos de adesão e 

existindo cláusulas abusivas, necessário se faz aplicar o CDC. 3 - A não 

regulamentação dos juros a 12 por cento ao ano encontra respaldo na 

Súmula 648 do STF. 4 - A Súmula 263 foi afastada quando do julgamento 

dos embargos de divergência do Recurso Especial número 213828, em 

07.05.2003, onde a corte especial concluiu de forma diversa, 

considerando que o pagamento antecipado do VRG (valor residual 

garantido) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil e, de 

conseqüência, não mais significa o exercício de compra e venda do bem. 

5 - Cabível a repetição do indébito por tratar-se de princípio de direito, a 

vedação ao enriquecimento sem causa, contudo, a devolução não será 

em dobro, mas tão-somente o valor pago a maior, por ser também, 

inadmissível o inriquecimento injustificado (art. 42, parágrafo único do CDC 

e 876 do novo Código Civil). Apelo conhecido e parcialmente provido. 

(TJGO - AC: 734731188, Relator: ROGÉRIO ARÉDIO FERREIRA, TERCEIRA 
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CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2004). Por conseguinte, em se 

tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do 

serviço, o dispositivo em relação ao qual deve ser dirimido o conflito é o 

artigo 14, § do CDC. É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência 

pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais 

devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos 

danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e 

compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por 

meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de 

reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano 

sofrido. Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios 

que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se 

torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. Neste sentido, temos as jurisprudências do 

Douto Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que sedimentou a 

possibilidade de indenização nos casos de cobrança indevida: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS, 

DE FORMA REITERADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS 

SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE DA INTERNET ?OI VELOX? POR PARTE DO 

AUTOR. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA 

PROFISSIONALMENTE POR ANOS, DELIBERADAMENTE PELA 

OPERADORA DE TELEFONIA. TENTATIVA DE PROVA POR MEIO DE TELAS 

IMPRESSSAS. INVIABILIDADE. PROVA UNILATERAL. INCIDÊNCIA DO 

ARTIGO 373, II DO CPC. DESÍDIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 

GRAVAÇÃO (MEIO DE PROVA POSSÍVEL). DANO MORAL 

CARACTERIZADO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

APLICADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º DO NCPC. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. Nas ações que envolvem os 

serviços de telefonia, onde litigam a operadora de telefonia e o cliente 

incide o Código de Defesa do Consumidor. As cobranças indevidas de 

forma reiterada, e que provocam o abalo das atividades profissionais do 

advogado, que ficou impossibilitado de utilizar a linha telefônica usada por 

anos, certamente causam o dano moral; mormente quando não há lastro 

nas cobranças, não se admitindo a utilização de telas de impressão, eis 

que há viabilidade da prova caracterizada pela gravação da ligação. O 

ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Deve ser mantido o valor 

fixado a título de dano moral e honorários advocatícios, quando eles 

observam os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, 

observando, no que tange aos honorários, o que dispõe o artigo 85, § 2º 

do NCPC. (TJMT - APL: 1179462017, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, Data de Publicação: 08/04/2019). Como alhures, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da autora e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso, razão pela qual, condeno a requerida à pagar a autora à título de 

indenização por danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II 

- Dispositivo Ex positis, afasto a preliminar alegada, CONFIRMO A MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA E JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) 

CONDENAR a parte ré ao pagamento da multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) por descumprimento da ordem judicial, limitada a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem 

causa da parte autora. b) CONDENAR a parte ré restituir à parte autora a 

quantia de R$ 1.004,00 (mil e quatro reais) à título de dano material, já na 

forma dobrada, corrigidos monetariamente (INPC), a partir do efetivo 

prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

da partir do evento danoso (artigo 398, CC); c) CONDENAR o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir da sentença (Sumula 

362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação 

(artigo 405 CC e 240 CPC). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo a apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDLANIA MARTINS PEREIRA PLIZZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003779-78.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EDLANIA 

MARTINS PEREIRA PLIZZARI REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar a) 

Incompetência do Juízo Compulsando os autos verifica-se que não há 

dúvidas quanto a legalidade da assinatura da autora lançada no contrato 

de adesão da ré, quando a própria requerente informa em sua petição 

inicial que assinou o contrato. Deste modo, a perícia técnica faz-se 

desnecessária, sendo o procedimento sumaríssimo compatível com a 

demanda, razão pela qual indeferido a preliminar. II - Mérito No mérito alega 

a parte autora que é servidora pública municipal e, por intermédio de um 

agente da instituição bancária, contratou o que acreditava ser um 

empréstimo consignado tradicional em Maio 2015 com o requerido Banco 

Daycoval, no valor aproximado de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), 

podendo este valor variar minimamente para mais ou para menos, sendo 

que o empréstimo deveria ser em 48 (quarenta e oito) parcelas e após o 

pagamento de 18ª (décima oitava) parcelas, o valor passaria a ser 

decrescente até a quitação, assinando um termo de adesão do 

empréstimo, do qual na época não ficou com cópia, somente após muito 

tempo e insistência conseguiu cópia do contrato. Sustenta que ao entrar 

em contato telefônico com requerido buscando informações sobre o 

número de parcelas que faltavam para a quitação do empréstimo, foi 

surpreendida com a informação de que não se tratava de empréstimo 

consignado tradicional, com quantidade fixa de parcelas, que se tratava 

sim de um cartão de crédito consignado com reserva de margem 

consignável (RMC) no qual a requerente, desde o início do contrato, 

pagava apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito consignado todos 

os meses, ou seja, para quitação do empréstimo a requerente teria que 

desembolsar o valor original do empréstimo, sendo totalmente ludibriada e 

induzida a erro, pois quando contratou o empréstimo não foi passado 

nenhuma dessas informações. Argumenta que recebeu o cartão de 

crédito da ré, contudo, jamais desbloqueou ou utilizou o referido cartão, e 

que de Maio/2015 até Julho/2019, já pagou 51 (cinquenta e uma) parcelas 

no montante de R$ 5.179,68 (cinco mil e cento e setenta e nove reais e 

sessenta e oito centavos) e, ainda assim, a requerida continua 

descontando mensalmente valores, não havendo previsão para o fim dos 

descontos. Por fim, pleiteia em sede de tutela de urgência que a parte re 

cesse os descontos mensais em sua folha de pagamento; que seja 

declarada a nulidade do contrato e do cartão de crédito consignado com 

reserva de margem consignável (RMC); devolução em dobro dos valores 

cobrados a maior pelo ré e indenização por danos morais. A tutela de 

urgência foi concedida mediante decisão de Id nº 23210434. Em 

contestação (Id nº 24749549) a requerida argumenta exercício regular de 

direito e inexistência de ato ilícito passível de danos morais, defendendo 

que a autora tinha pleno conhecimento que se tratava da modalidade de 

cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado, juntando 

gravação de ligação da autora para provar os fatos. Sustenta ainda a 

legalidade do contrato assinado pela autora, onde foi disponibilizado uma 

quantia transferida mediante TED para a conta da autora a título do 
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telesaque, sendo a autora orientada sob a forma de utilização do cartão 

de credito consignado, reserva de margem consignável e que o 

pagamento mínimo da fatura do cartão seria descontado de sua folha de 

pagamento. Insurge que o débito não é impagável, pois, os valores 

descontados mensalmente (RMC) do consumidor no percentual de 10% de 

seu rendimento não recaem somente sobre juros e encargos, restando 

evidenciada a devida amortização do principal a cada pagamento, o que 

torna possível a liquidação do débito sem nenhum aporte complementar 

por parte do cliente baseado somente no pagamento mínimo. Por fim, 

impugna os cálculos e pleiteia que em caso de procedência de algum 

pedido da autora, que seja autorizada a compensação de eventual crédito 

com saldo devedor que porventura a mesma ainda possua com o 

demandado, ou ainda com eventuais valores entregues à parte pelo Banco 

em razão do contrato (Art. 368 do CC). Dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 3º, §2º, que a empresa que realiza atividade 

remunerada, ainda que de natureza bancária ou de crédito, e considerada 

fornecedora de serviço. A disposição legal e clara e não mais se discute 

nos tribunais se os contratos com instituições financeiras estão sob a 

égide da proteção da Lei 8.078/90. Tal entendimento, a propósito, já restou 

consolidado com a edição da Súmula nº 297, do Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras". Assim, não resta duvida quanto à aplicação 

da legislação consumerista ao presente caso. E sendo uma clara relação 

de consumo, a decisão liminar de Id nº 23210434, que também deferiu pela 

inversão do ônus da prova, traduz que cabia a parte requerida o ônus de 

comprovar a regularidade da contratação. Nesse trilhar, convém 

esclarecer que o contrato constante no Id nº 24749553 refere-se a 

contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com descontos 

mensais consignados em folha de pagamento, modalidade essa diversa 

dos contratos de cartão de crédito habituais. Há de se considerar pela 

gravação juntada pela ré no Id nº 24749549, que a autora demonstrou que 

sabia que estava contratando um cartão de crédito consignado, porém, 

acreditava que se assemelhava a qualquer outro cartão de crédito 

habitual, questionando nesta demanda a inexistência de prazo final das 

parcelas, pois acredita que já tenha liquidado o valor recebido e deseja 

encerrar o contrato com a requerida e não consegue. O Código de Defesa 

do Consumidor esclarece em seus artigos 6º, III, c/c art. 46, que e direito 

básico do consumidor a informação clara e precisa, sobre os diversos 

produtos e serviços colocados no mercado, estabelecendo a proteção 

contratual do consumidor, caso se dificulte a compreensão da natureza e 

alcance do negócio. Trata-se do princípio da transparência e da teoria da 

confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e 

precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de 

se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou 

mesmo induzido a erro. Convém destacar um dos princípios fundamentais 

do direito privado, que e o da boa-fé objetiva, cuja função e estabelecer 

um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, 

oriundo do art. 422 do Código Civil/02. E corroborando que o consumidor 

deve ser satisfatoriamente esclarecido sobre os serviços ou produtos 

adquiridos a luz da disciplina dos princípios da transparência e da 

informação temos a jurisprudência: EMENTA: APELACAO CIVEL. ACAO 

DECLARATORIA DE NULIDADE E MODIFICACAO DE CLAUSULAS 

CONTRATUAIS. SERVIDOR PUBLICO. CARTAO DE CREDITO 

CONSIGNADO. CONTRATO DE NATUREZA HIBRIDA. APLICACAO DO CDC. 

PRINCIPIOS DA TRANSPARENCIA E INFORMACAO. VIOLACAO. 

ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENCAO. SENTENCA MANTIDA. 1. A 

relação jurídica firmada entre a instituição financeira requerida e a parte 

autora e de consumo, incidindo as disposições do CDC. 2. Os contratos 

firmados devem observar os princípios da informação e da transparência, 

nos termos dos artigos 4º e 6º do CDC; na hipótese, constata-se omissão 

das principais características da operação, em afronta aos princípios em 

destaque, devendo as clausulas contratuais serem interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). 3. A consumidora, 

no momento da contratação, não foi dada ciência da real natureza do 

negocio, modalidade contratual que combina duas operações distintas, o 

empréstimo consignado e o cartão de crédito. 4. Mantido o valor da multa 

diária aplicada, por possuir a finalidade coercitiva sobre o Apelante/R. 

quanto a apresentação da planilha com o valor atualizado da divida, 

considerando as delimitações lançadas na sentença recorrida. Apelação 

cível conhecida e desprovida. (TJGO, Apelação Cível 

200412-05.2014.8.09.0074, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 2069 de 15/07/2016). (Grifei). 

Não obstante, ainda que a autora tenha contratado, assinado e utilizado o 

cartão de crédito consignado, é necessário esclarecer que a dívida 

inicialmente contraída é mensalmente refinanciada, acrescendo-se juros e 

demais encargos moratórios e remuneratórios, restando evidente a 

modalidade contratual onerosa e lesiva ao consumidor a qual o autor fora 

submetido. Observa-se que mesmo com os descontos mensais em seus 

proventos, a dívida aumenta de forma progressiva, conforme pode se 

observar nas faturas acostadas pela requerida nos Id’s nº 24749557, 

sendo a consumidora obrigado a pagar um valor mínimo mensal, ainda que 

não utilize o aludido cartão. Assim, permitir esse tipo de operação é 

chancelar que a instituição financeira se torne credora permanente e 

vitalícia da parte devedora, pois pratica descontos insuficientes para 

liquidar o empréstimo disponibilizado, tornando-se uma espécie de dívida a 

se perder de vista, bem diferente da trivial contratação defendida de forma 

lógica e racional, em parâmetros de razoabilidade e bom senso, pela parte 

promovente. E não esta, esdruxula e complicadíssima, até para os 

padrões do homo medius, levada a efeito pela parte promovida, em franco 

proveito seu, fornecedora, e nítido detrimento da parte promovente, 

consumidora. Logo, o empréstimo telado revela-se, pela forma que esta 

sendo executado o contrato ao alvedrio da parte promovida, impagável 

nos moldes do mínimo valor descontado, limitado pela margem de 

consignação. Pois haverá constante incidência de juros e encargos sobre 

valores que sequer atingem o mínimo ao pagamento das faturas, onerando 

excessivamente a parte promovente, vulnerável e hipossuficiente. 

Condições iníquas que não prevalecem, sob pena de perpetuar relação 

negocial perversa e contraria aos interesses do consumidor. Ademais, é 

possível perceber que a nítida intenção da consumidora no momento da 

contratação ocorrida em 2015, era de contratar um empréstimo 

consignado com número de parcelas definidas e, sendo-lhe oferecido um 

cartão de crédito consignado, foi de fato, induzida a erro ao pensar que 

se tratava de um cartão de crédito habitual, onde se paga por aquilo que é 

utilizado. A autora ainda relatou que não lhe foi explicado pela ré que os 

descontos eram por tempo indeterminado, tanto que somente percebeu 

que os descontos não cessavam após quase 04 (quatro) anos da 

contratação, restando evidente a obscuridade do contrato, do qual a ré 

não se desincumbiu de provar ao contrário. Vê-se claramente nestes 

autos que a autora foi submetida a uma espécie de venda casada, pois 

procurou a ré com a intenção de contratar um empréstimo consignado e 

no mesmo ato saiu também com um contrato de cartão de crédito 

consignado, sendo expressamente vedada pelo CDC em seu art. 39, 

inciso I, esta situação, in verbis: Art. 39. E vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o 

fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto 

ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; Vale 

lembrar que a declaração de vontade e o elemento estrutural do negocio 

jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja 

manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o 

desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é 

suscetível de nulidade. E neste aspecto deve ser homenageada a teoria 

da vontade, que prevalece sobre a da declaração, nos termos do art. 112 

do Código Civil, do seguinte jaez: "Art. 112. Nas declarações de vontade 

se atendera mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido 

literal da linguagem". Considerando que os negócios jurídicos devem ser 

interpretados conforme a boa-fé e são anuláveis mediante a 

demonstração de erro substancial na declaração de vontade da 

contratante (artigos 113, 138 e 139 do Código Civil), admite-se a aplicação 

do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe sobre a repetição do 

indébito. Mas não se pode ignorar o teor dos comprovantes de 

transferência (TED) juntados pela ré no Id nº 24749561/ 24749563, e 

intitulados como “Telesaque”, indicando a autora como destinatária e 

comprovando que de fato a autora recebeu valores do requerido seja a 

título de empréstimo, transferência ou “Telesaque”, e por conseqüência 

lógica o pagamento pela autora é devido. Todavia, tendo a autora 

comprovado satisfatoriamente o pagamento de quantia superior ao valor 

disponibilizado pela ré a título de limite de cartão de crédito consignado e 

demonstrado o vício de consentimento da autora, é devida a restituição do 

valor cobrado aquém do legalmente contratado, na forma simples da 

quantia de R$ 1.325,58 (um mil trezentos e vinte e cinco reais e cinqüenta 

e oito centavos) utilizando como escorreito o cálculo apresentado pela 

autora, diante da inversão do ônus da prova lhe foi concedida. E no que 

atine ao dever de indenizar moralmente, com base no livre convencimento 

motivado (art. 5º e 6º da Lei 9.099/95) e analisando as provas anexadas 
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nos autos, tenho que não induzem ao reconhecimento do dano moral 

certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes 

ao exercício regular de determinadas atividades, como é o caso da 

espécie que se aponta, onde a autora embora induzida a erro sobre a 

modalidade de contratação, acabou por se utilizar dos serviços de cartão 

de crédito consignado da requerida, desbloqueando o cartão e fazendo 

uso. Assim, não demonstrados os pressupostos para a configuração do 

dano moral inviável a fixação de indenização, quando as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora. Por fim, 

tendo a autora comprovado satisfatoriamente o pagamento de quantia 

superior ao valor disponibilizado pela ré a título de limite de cartão de 

crédito consignado, bem como, expressou sua vontade em rescindir o 

contrato de adesão firmado com a requerida e a impossibilidade de fazê-lo 

administrativamente, reconheço a abusividade do presente contrato 

declarando-o rescindido desde a data do deferimento da tutela de 

urgência (03/09/2019 – Id nº 23210434). INDEFIRO o pedido contraposto 

da requerida para compensação de eventual crédito com saldo devedor 

que porventura a mesma ainda possua com o demandado, eis que como 

dito, a autora comprovou o pagamento de quantia muito superior ao valor 

disponibilizado pela ré a título de limite de cartão de crédito consignado III - 

Dispositivo Ex positis, afasto a preliminar alegada, CONFIRMO A LIMINAR 

DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES em parte, os pedidos formulados pela 

autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) 

DECLARAR nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado 

celebrado entre as partes, objeto desta demanda, ante a reconhecida 

abusividade. b) CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora a quantia 

de R$ 1.325,58 (um mil trezentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e oito 

centavos) à título de dano material, de forma simples e não dobrada, 

corrigidos monetariamente (INPC), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir do evento 

danoso (artigo 398, CC); De outro norte, JULGO IMPROCEDENTES os 

danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo a apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004030-96.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ELIENAI MOTA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, INDEFIRO o pedido de 

audiência instrutória pedido pela parte requerida em contestação passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Incompetência do Juízo Nos termos do art. 3ª da Lei 9.099/95, as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente, são de 

competência do Juizado Especial Cível, cuja demanda pelo valor atribuído a 

causa atraí para si a competência deste Juízo. Ademais, verifica-se que a 

perícia contábil se faz desnecessária ao passo que o cálculo dos valores 

relativos à contratação não demanda complexidade. Rejeito a preliminar. b) 

Da decadência Não se vislumbra hipótese de decadência, vez que o art. 

26, parágrafo §3º do CDC, traz as alternativas onde não se operam a 

decadência, qual seja: quando o vício for oculto, o prazo decadencial se 

inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, que no presente 

caso ocorreu na data da propositura da ação, quando o autor constatou 

que vem pagando quantia interminável a título de cartão de crédito 

consignado. Indefiro a preliminar II - Mérito No mérito alega a parte autora 

que é servidor público municipal e por intermédio de um agente da 

instituição bancária, contratou o que acreditava ser um empréstimo 

consignado tradicional em Setembro de 2015 com o requerido Banco 

Daycoval no valor aproximado de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 

reais), a serem pagos em 36 parcelas assinando um termo de adesão do 

empréstimo, do qual na época não ficou com cópia, somente após muito 

tempo e insistência conseguiu cópia do contrato. Sustenta que ao entrar 

em contato telefônico com requerido buscando informações sobre o 

número de parcelas que faltavam para a quitação do empréstimo, foi 

surpreendida com a informação de que não se tratava de empréstimo 

consignado tradicional, com quantidade fixa de parcelas, que se tratava 

sim de um cartão de crédito consignado com reserva de margem 

consignável (RMC) no qual o requerente, desde o início do contrato, 

pagava apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito consignado todos 

os meses, ou seja, para quitação do empréstimo a requerente teria que 

desembolsar o valor original do empréstimo, sendo totalmente ludibriada e 

induzida a erro, pois quando contratou o empréstimo não foi passado 

nenhuma dessas informações. Argumenta que recebeu o cartão de 

crédito da ré, contudo, jamais desbloqueou ou utilizou o referido cartão, e 

que de Setembro/2015 até Agosto/2019, já pagou 46 (quarenta e seis) 

parcelas no montante de R$ 7.048,58 (sete mil quarenta e oito reais e 

cinquenta e oito centavos) e, ainda assim, a requerida continua 

descontando mensalmente valores, não havendo previsão para o fim dos 

descontos. Por fim, pleiteia em sede de tutela de urgência que a parte re 

cesse os descontos mensais em sua folha de pagamento; que seja 

declarada a nulidade do contrato e do cartão de crédito consignado com 

reserva de margem consignável (RMC); devolução em dobro dos valores 

cobrados a maior pelo ré e indenização por danos morais. A tutela de 

urgência foi concedida mediante decisão de Id nº 23959968. Em 

contestação (Id nº 25640641), a requerida argumenta exercício regular de 

direito e inexistência de ato ilícito passível de danos morais, defendendo 

que o autor tinha pleno conhecimento que se tratava da modalidade de 

cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado, juntando 

gravação de áudio do autor. Sustenta ainda a legalidade do contrato 

assinado pelo autor, onde foi disponibilizado uma quantia transferida 

mediante TED para a conta do autor a título do pré-saque, sendo o autor 

orientado sob a forma de utilização do cartão de crédito consignado, 

reserva de margem consignável e que o pagamento mínimo da fatura do 

cartão seria descontado de sua folha de pagamento. Insurge que o débito 

não é impagável, pois, os valores descontados mensalmente (RMC) do 

consumidor no percentual de 10% de seu rendimento não recaem somente 

sobre juros e encargos, restando evidenciada a devida amortização do 

principal a cada pagamento, o que torna possível a liquidação do débito 

sem nenhum aporte complementar por parte do cliente baseado somente 

no pagamento mínimo. Por fim, impugna os cálculos pleiteia que em caso 

de procedência de algum pedido do autor, que seja autorizada a 

compensação de eventual crédito com saldo devedor que porventura a 

mesma ainda possua com o demandado, ou ainda com eventuais valores 

entregues à parte pelo Banco em razão do contrato (Art. 368 do CC), e a 

condenação da parte autora e seu causídico à litigância de má-fé. Dispõe 

o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3º, §2º, que a empresa 

que realiza atividade remunerada, ainda que de natureza bancária ou de 

crédito, e considerada fornecedora de serviço. A disposição legal e clara 

e não mais se discute nos tribunais se os contratos com instituições 

financeiras estão sob a égide da proteção da Lei 8.078/90. Tal 

entendimento, a propósito, já restou consolidado com a edição da Sumula 

nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O Código de 

Defesa do Consumidor e aplicável as instituições financeiras". Assim, não 

resta duvida quanto à aplicação da legislação consumerista ao presente 

caso. E sendo uma clara relação de consumo, a decisão liminar de Id nº 

23959968, que também deferiu pela inversão do ônus da prova, traduz 

que cabia a parte requerida o ônus de comprovar a regularidade da 

contratação. Nesse trilhar, convém esclarecer que o contrato constante 

no Id nº 25640643 refere-se a contrato de adesão de cartão de crédito 

consignado, com descontos mensais consignados em folha de 

pagamento, modalidade essa diversa dos contratos de cartão de credito 
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habituais. Há de se considerar pela gravação juntada pela ré no Id nº 

25640671, que o autor demonstrou que sabia que estava contratando um 

cartão de crédito consignado, porém, acreditava que se assemelhava a 

qualquer outro cartão de crédito habitual, questionando nesta demanda a 

inexistência de prazo final das parcelas, pois acredita que já tenha 

liquidado o valor recebido e deseja encerrar o contrato com a requerida e 

não consegue. O Código de Defesa do Consumidor esclarece em seus 

artigos 6º, III, c/c art. 46, que e direito básico do consumidor a informação 

clara e precisa, sobre os diversos produtos e serviços colocados no 

mercado, estabelecendo a proteção contratual do consumidor, caso se 

dificulte a compreensão da natureza e alcance do negócio. Trata-se do 

princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu 

conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo 

fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte 

hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro. 

Convém destacar um dos princípios fundamentais do direito privado, que e 

o da boa-fé objetiva, cuja função e estabelecer um padrão ético de 

conduta para as partes nas relações obrigacionais, oriundo do art. 422 do 

Código Civil/02. E corroborando que o consumidor deve ser 

satisfatoriamente esclarecido sobre os serviços ou produtos adquiridos a 

luz da disciplina dos princípios da transparência e da informação temos a 

jurisprudência: EMENTA: APELACAO CIVEL. ACAO DECLARATORIA DE 

NULIDADE E MODIFICACAO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. SERVIDOR 

PUBLICO. CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE 

NATUREZA HIBRIDA. APLICACAO DO CDC. PRINCIPIOS DA 

TRANSPARENCIA E INFORMACAO. VIOLACAO. ASTREINTES. QUANTUM. 

MANUTENCAO. SENTENCA MANTIDA. 1. A relação jurídica firmada entre a 

instituição financeira requerida e a parte autora e de consumo, incidindo 

as disposições do CDC. 2. Os contratos firmados devem observar os 

princípios da informação e da transparência, nos termos dos artigos 4º e 

6º do CDC; na hipótese, constata-se omissão das principais 

características da operação, em afronta aos princípios em destaque, 

devendo as clausulas contratuais serem interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor (art. 47, CDC). 3. A consumidora, no momento da 

contratação, não foi dada ciência da real natureza do negocio, modalidade 

contratual que combina duas operações distintas, o empréstimo 

consignado e o cartão de crédito. 4. Mantido o valor da multa diária 

aplicada, por possuir a finalidade coercitiva sobre o Apelante/R. quanto a 

apresentação da planilha com o valor atualizado da divida, considerando 

as delimitações lançadas na sentença recorrida. Apelação cível conhecida 

e desprovida. (TJGO, Apelação Cível 200412-05.2014.8.09.0074, Rel. Des. 

Olavo Junqueira de Andrade, 5ª Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 

2069 de 15/07/2016). (Grifei). Não obstante, ainda que o autor tenha 

contratado e assinado o contrato de adesão, necessário esclarecer que a 

divida inicialmente contraída e mensalmente refinanciada, acrescendo-se 

juros e demais encargos moratórios e remuneratórios, restando evidente a 

modalidade contratual onerosa e lesiva ao consumidor a qual o autor fora 

submetido. Observa-se que mesmo com os descontos mensais em seus 

proventos, a dívida aumenta de forma progressiva, conforme pode se 

observar nas faturas acostadas pela requerida no Id nº 25640652, sendo 

o consumidor obrigado a pagar um valor mínimo mensal, ainda que não 

utilize o aludido cartão. E pelas mesmas faturas, comprova-se que de fato 

o autor nunca desbloqueou o referido cartão. Permitir esse tipo de 

operação e chancelar que a instituição financeira se torne credora 

permanente e vitalícia da parte devedora, pois pratica descontos 

insuficientes para liquidar o empréstimo disponibilizado, tornando-se uma 

espécie de dívida a se perder de vista, bem diferente da trivial contratação 

defendida de forma lógica e racional, em parâmetros de razoabilidade e 

bom senso, pela parte promovente. E não está, esdruxula e 

complicadíssima, até para os padrões do homo medius, levada a efeito 

pela parte promovida, em franco proveito seu, fornecedora, e nítido 

detrimento da parte promovente, consumidora. Logo, o empréstimo telado 

revela-se, pela forma que esta sendo executado o contrato ao alvedrio da 

parte promovida, impagável nos moldes do mínimo valor descontado, 

limitado pela margem de consignação. Pois haverá constante incidência de 

juros e encargos sobre valores que sequer atingem o mínimo ao 

pagamento das faturas, onerando excessivamente a parte promovente, 

vulnerável e hipossuficiente. Condições iníquas que não prevalecem, sob 

pena de perpetuar relação negocial perversa e contraria aos interesses 

do consumidor. Ademais, é possível perceber que a nítida intenção do 

consumidor no momento da contratação ocorrida em 2015, era de 

contratar um empréstimo consignado com número de parcelas definidas e, 

sendo-lhe oferecido um cartão de crédito consignado, foi induzido a erro, 

a pensar que se tratava de um cartão de crédito habitual, onde se paga 

por aquilo que é utilizado. O autor ainda relatou que não lhe foi explicado 

sobre a forma de utilização e pagamento do cartão, tampouco que os 

descontos eram por tempo indeterminado, tanto que somente percebeu 

que os descontos não cessavam após quase 04 (quatro) anos da 

contratação, restando evidente a obscuridade do contrato. Vê-se 

claramente nestes autos que o autor foi submetido a uma espécie de 

venda casada, pois procurou a ré com a intenção de contratar um 

empréstimo consignado e no mesmo ato saiu também com um contrato de 

cartão de crédito consignado, sendo expressamente vedada pelo CDC em 

seu art. 39, inciso I, esta situação, in verbis: Art. 39. E vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - 

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 

outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 

quantitativos; Vale lembrar que a declaração de vontade é o elemento 

estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a 

vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao 

passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio 

jurídico é suscetível de nulidade. E neste aspecto deve ser homenageada 

a teoria da vontade, que prevalece sobre a da declaração, nos termos do 

art. 112 do Código Civil, do seguinte jaez: "Art. 112. Nas declarações de 

vontade se atendera mais a intenção nelas consubstanciada do que ao 

sentido literal da linguagem". Considerando que os negócios jurídicos 

devem ser interpretados conforme a boa-fé e são anuláveis mediante a 

demonstração de erro substancial na declaração de vontade da 

contratante (artigos 113, 138 e 139 do Código Civil), admite-se a aplicação 

do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe sobre a repetição do 

indébito. Mas não se pode ignorar o teor do comprovante de transferência 

(TED) juntado pela ré no Id nº 25640665, e intitulados como “pré-saque ou 

telesaque”, indicando o autor como destinatário e comprovando que de 

fato o autor recebeu valores do requerido seja a título de empréstimo, 

transferência ou “pré-saque/telesaque”, e por conseqüência lógica o 

pagamento pelo autor é devido. Todavia, tendo o autor comprovado 

satisfatoriamente o pagamento de quantia superior ao valor disponibilizado 

pela ré a título de limite de cartão de crédito consignado e demonstrado o 

vício de consentimento do autor, é devida a restituição do valor cobrado 

aquém do legalmente contratado, na forma simples da quantia de R$ 

2.485,92 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois 

centavos) considerando como escorreito o teor do cálculo apresentado 

pelo autor, diante da inversão do ônus da prova lhe foi concedido. E sobre 

os danos morais, faz-se mister reconhecer que a ré é objetivamente 

responsável pelos danos causados ao autor, consoante a regra contida 

do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e o dano moral, na 

espécie, e in re ipsa, que dispensa prova de maiores reflexos, patrimoniais 

ou morais. O dever de indenizar decorre simplesmente da falha do serviço 

prestado. É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no 

sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser 

arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos 

danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e 

compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por 

meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de 

reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano 

sofrido. Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios 

que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se 

torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. Nesse sentido, entendo razoável a fixação 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

para evitar o enriquecimento ilícito. Entendo que este valor cumpre a 

finalidade de compensar o autor pelo dano irreparável que se manifesta 

nas cobranças intermináveis, que diminui o salário do mesmo, que deixou 

de usufruir de seus proventos, na aplicação do seu bem estar e de sua 

família. INDEFIRO o pedido contraposto da requerida para compensação de 

eventual crédito com saldo devedor que porventura a mesma ainda 

possua com o demandado, eis que como dito, a autora comprovou o 

pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado pela ré a 

título de limite de cartão de crédito consignado. INDEFIRO, ainda, o pedido 

da ré de condenação da parte autora e de seu causídico à litigância de 

má-fé, eis que no presente caso não se vislumbra a ocorrência de 

nenhuma das condutas do art. 80 do CPC ensejadoras da litigância. III - 
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Dispositivo Ex positis, afasto a preliminar alegada, CONFIRMO A LIMINAR 

DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora em 

face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR 

nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado 

entre as partes ante a reconhecida abusividade. b) CONDENAR a ré a 

restituir à parte autora a quantia de R$ 2.485,92 (dois mil quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) à título de dano material, 

de forma simples e não dobrada, corrigidos monetariamente (INPC), a partir 

do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, da partir do evento danoso (artigo 398, CC); c) CONDENAR o réu 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir da sentença (Sumula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 

405 CC e 240 CPC). De outro norte, JULGO IMPROCEDENTES os danos 

morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado 

e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo a apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle 

Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003196-93.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA JANETE 

PEREIRA ROCHA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, INDEFIRO o pedido de 

audiência instrutória pedido pela parte requerida em contestação, passo 

ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese 

do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares 

a) Incompetência do Juízo Nos termos do art. 3ª da Lei 9.099/95, as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente, 

são de competência do Juizado Especial Cível, cuja demanda pelo valor 

atribuído a causa atraí para si a competência deste Juízo. Ademais, 

verifica-se que a perícia contábil se faz desnecessária ao passo que o 

cálculo dos valores relativos à contratação não demanda complexidade. 

Rejeito a preliminar. b) Da decadência Não se vislumbra hipótese de 

decadência, vez que o art. 26, parágrafo §3º do CDC, traz as alternativas 

onde não se operam a decadência, qual seja: quando o vício for oculto, o 

prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o 

defeito, que no presente caso ocorreu na data da propositura da ação, 

quando a autora constatou que vem pagando quantia interminável a título 

de cartão de crédito consignado. Sendo assim, afasto a preliminar II - 

Mérito No mérito alega a parte autora que é servidora pública municipal e 

por intermédio de um agente da instituição bancária, contratou o que 

acreditava ser um empréstimo consignado tradicional em Maio de 2015 

com o requerido Banco Daycoval no valor aproximado de R$ 4.884,00 

(quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais) a serem pagos em 48 

parcelas assinando um termo de adesão do empréstimo, do qual na época 

não ficou com cópia, somente após muito tempo e insistência conseguiu 

cópia do contrato. Sustenta que ao entrar em contato telefônico com 

requerido buscando informações sobre o número de parcelas que 

faltavam para a quitação do empréstimo, foi surpreendida com a 

informação de que não se tratava de empréstimo consignado tradicional, 

com quantidade fixa de parcelas, que se tratava sim de um cartão de 

crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) no qual a 

requerente, desde o início do contrato, pagava apenas o mínimo da fatura 

do cartão de crédito consignado todos os meses, ou seja, para quitação 

do empréstimo a requerente teria que desembolsar o valor original do 

empréstimo, sendo totalmente ludibriada e induzida a erro, pois quando 

contratou o empréstimo não foi passado nenhuma dessas informações. 

Argumenta que recebeu o cartão de crédito da ré, contudo, jamais 

desbloqueou ou utilizou o referido cartão, e que de Maio/2015 até 

Julho/2019, já pagou 50 parcelas no montante de R$ 16.340,50 (dezesseis 

mil trezentos e quarenta reais e cinqüenta centavos) e, ainda assim, a 

requerida continua descontando mensalmente valores, não havendo 

previsão para o fim dos descontos. Por fim, pleiteia em sede de tutela de 

urgência que a parte ré cesse os descontos mensais em sua folha de 

pagamento; que seja declarada a nulidade do contrato e do cartão de 

crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); 

devolução em dobro dos valores cobrados a maior pelo ré e indenização 

por danos morais. A tutela de urgência foi concedida mediante decisão de 

Id nº 22037622. Em contestação (Id nº 24194119), a requerida argumenta 

exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito passível de danos 

morais, defendendo que a autora tinha pleno conhecimento que se tratava 

da modalidade de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo 

consignado. Sustenta ainda a legalidade do contrato assinado pela autora, 

onde foi disponibilizado uma quantia transferida mediante TED para a conta 

da autora a título do pré-saque, sendo ainda orientada sob a forma de 

utilização do cartão de crédito consignado, reserva de margem 

consignável e que o pagamento mínimo da fatura do cartão seria 

descontado de sua folha de pagamento. Insurge que o débito não é 

impagável, pois, os valores descontados mensalmente (RMC) do 

consumidor no percentual de 10% de seu rendimento não recaem somente 

sobre juros e encargos, restando evidenciada a devida amortização do 

principal a cada pagamento, o que torna possível a liquidação do débito 

sem nenhum aporte complementar por parte do cliente baseado somente 

no pagamento mínimo. Por fim, impugna os cálculos pleiteia que em caso 

de procedência de algum pedido da autora, que seja autorizada a 

compensação de eventual crédito com saldo devedor que porventura a 

mesma ainda possua com a demandada, ou ainda com eventuais valores 

entregues à parte pelo Banco em razão do contrato (Art. 368 do CC), e a 

condenação da parte autora e seu causídico à litigância de má-fé. Dispõe 

o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3º, §2º, que a empresa 

que realiza atividade remunerada, ainda que de natureza bancária ou de 

crédito, e considerada fornecedora de serviço. A disposição legal e clara 

e não mais se discute nos tribunais se os contratos com instituições 

financeiras estão sob a égide da proteção da Lei 8.078/90. Tal 

entendimento, a propósito, já restou consolidado com a edição da Sumula 

nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O Código de 

Defesa do Consumidor e aplicável as instituições financeiras". Assim, não 

resta duvida quanto à aplicação da legislação consumerista ao presente 

caso. E sendo uma clara relação de consumo, a decisão liminar de Id nº 

22037622, que também deferiu pela inversão do ônus da prova, traduz 

que cabia a parte requerida o ônus de comprovar a regularidade da 

contratação. Nesse trilhar, convém esclarecer que o contrato constante 

no Id nº 24194135 refere-se a contrato de adesão de cartão de crédito 

consignado, com descontos mensais consignados em folha de 

pagamento, modalidade essa diversa dos contratos de cartão de credito 

habituais. Nota-se que a autora é servidora pública, logo possui 

discernimento sobre o que contrata, demonstrando que sabia que estava 

contratando um cartão de crédito consignado, porém, acreditava que se 

assemelhava a qualquer outro cartão de crédito habitual, não 

questionando a inexistência de relação jurídica, mas sim ausência de 

prazo final das parcelas, pois acredita que já tenha liquidado o valor 

recebido e deseja encerrar o contrato com a requerida e não consegue. O 

Código de Defesa do Consumidor esclarece em seus artigos 6º, III, c/c art. 

46, que e direito básico do consumidor a informação clara e precisa, sobre 

os diversos produtos e serviços colocados no mercado, estabelecendo a 

proteção contratual do consumidor, caso se dificulte a compreensão da 

natureza e alcance do negócio. Trata-se do princípio da transparência e 

da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da 

clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao 

consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, 

seja enganado ou mesmo induzido a erro. Convém destacar um dos 

princípios fundamentais do direito privado, que e o da boa-fé objetiva, cuja 
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função e estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas 

relações obrigacionais, oriundo do art. 422 do Código Civil/02. E 

corroborando que o consumidor deve ser satisfatoriamente esclarecido 

sobre os serviços ou produtos adquiridos a luz da disciplina dos princípios 

da transparência e da informação temos a jurisprudência: EMENTA: 

APELACAO CIVEL. ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE E MODIFICACAO 

DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. SERVIDOR PUBLICO. CARTAO DE 

CREDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE NATUREZA HIBRIDA. 

APLICACAO DO CDC. PRINCIPIOS DA TRANSPARENCIA E INFORMACAO. 

VIOLACAO. ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENCAO. SENTENCA 

MANTIDA. 1. A relação jurídica firmada entre a instituição financeira 

requerida e a parte autora e de consumo, incidindo as disposições do 

CDC. 2. Os contratos firmados devem observar os princípios da 

informação e da transparência, nos termos dos artigos 4º e 6º do CDC; na 

hipótese, constata-se omissão das principais características da operação, 

em afronta aos princípios em destaque, devendo as clausulas contratuais 

serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, 

CDC). 3. A consumidora, no momento da contratação, não foi dada ciência 

da real natureza do negocio, modalidade contratual que combina duas 

operações distintas, o empréstimo consignado e o cartão de crédito. 4. 

Mantido o valor da multa diária aplicada, por possuir a finalidade coercitiva 

sobre o Apelante/R. quanto a apresentação da planilha com o valor 

atualizado da divida, considerando as delimitações lançadas na sentença 

recorrida. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJGO, Apelação Cível 

200412-05.2014.8.09.0074, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 2069 de 15/07/2016). (Grifei). 

Não obstante, ainda que a autora tenha contratado e assinado o contrato 

de adesão, necessário esclarecer que a divida inicialmente contraída e 

mensalmente refinanciada, acrescendo-se juros e demais encargos 

moratórios e remuneratórios, restando evidente a modalidade contratual 

onerosa e lesiva ao consumidor a qual o autor fora submetido. 

Observa-se que mesmo com os descontos mensais em seus proventos, a 

dívida aumenta de forma progressiva, conforme pode se observar nas 

faturas acostadas pela requerida no Id nº 24194714, sendo o consumidor 

obrigado a pagar um valor mínimo mensal, ainda que não utilize o aludido 

cartão. E pelas mesmas faturas, comprova-se que de fato a autora nunca 

desbloqueou o referido cartão. Permitir esse tipo de operação e chancelar 

que a instituição financeira se torne credora permanente e vitalícia da 

parte devedora, pois pratica descontos insuficientes para liquidar o 

empréstimo disponibilizado, tornando-se uma espécie de dívida a se 

perder de vista, bem diferente da trivial contratação defendida de forma 

lógica e racional, em parâmetros de razoabilidade e bom senso, pela parte 

promovente. E não está, esdruxula e complicadíssima, até para os 

padrões do homo medius, levada a efeito pela parte promovida, em franco 

proveito seu, fornecedora, e nítido detrimento da parte promovente, 

consumidora. Logo, o empréstimo telado revela-se, pela forma que esta 

sendo executado o contrato ao alvedrio da parte promovida, impagável 

nos moldes do mínimo valor descontado, limitado pela margem de 

consignação. Pois haverá constante incidência de juros e encargos sobre 

valores que sequer atingem o mínimo ao pagamento das faturas, onerando 

excessivamente a parte promovente, vulnerável e hipossuficiente. 

Condições iníquas que não prevalecem, sob pena de perpetuar relação 

negocial perversa e contraria aos interesses do consumidor. Ademais, é 

possível perceber que a nítida intenção do consumidor no momento da 

contratação ocorrida em 2015, era de contratar um empréstimo 

consignado com número de parcelas definidas e, sendo-lhe oferecido um 

cartão de crédito consignado, foi induzido a erro, a pensar que se tratava 

de um cartão de crédito habitual, onde se paga por aquilo que é utilizado. 

A autora ainda relatou que não lhe foi explicado sobre a forma de 

utilização e pagamento do cartão, tampouco que os descontos eram por 

tempo indeterminado, tanto que somente percebeu que os descontos não 

cessavam após quase 04 (quatro) anos da contratação, restando 

evidente a obscuridade do contrato. Vê-se claramente nestes autos que a 

autora foi submetida a uma espécie de venda casada, pois procurou a ré 

com a intenção de contratar um empréstimo consignado e no mesmo ato 

saiu também com um contrato de cartão de crédito consignado, sendo 

expressamente vedada pelo CDC em seu art. 39, inciso I, esta situação, in 

verbis: Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de 

serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa 

causa, a limites quantitativos; Vale lembrar que a declaração de vontade é 

o elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, 

imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente 

pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio 

do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade. E neste aspecto 

deve ser homenageada a teoria da vontade, que prevalece sobre a da 

declaração, nos termos do art. 112 do Código Civil, do seguinte jaez: "Art. 

112. Nas declarações de vontade se atendera mais a intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". Considerando 

que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e 

são anuláveis mediante a demonstração de erro substancial na 

declaração de vontade da contratante (artigos 113, 138 e 139 do Código 

Civil), admite-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que 

dispõe sobre a repetição do indébito. Mas não se pode ignorar o teor do 

comprovante de transferência (TED) juntado pela ré no Id nº 24194124, e 

intitulados como “pré-saque ou telesaque”, indicando a autora como 

destinatária e comprovando que de fato a mesma recebeu valores do 

requerido seja a título de empréstimo, transferência ou 

“pré-saque/telesaque”, e por conseqüência lógica o pagamento pela 

autora é devido. Todavia, tendo a autora comprovado satisfatoriamente o 

pagamento de quantia superior ao valor disponibilizado pela ré a título de 

limite de cartão de crédito consignado e demonstrado o vício de 

consentimento, é devida a restituição do valor cobrado aquém do 

legalmente contratado, na forma simples da quantia de R$ 7.378,29 (sete 

mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) considerando 

como escorreito o teor do cálculo apresentado pela autora diante da 

inversão do ônus da prova lhe concedida. E sobre os danos morais, 

faz-se mister reconhecer que a ré é objetivamente responsável pelos 

danos causados a autora, consoante a regra contida do art. 14, caput, do 

Código de Defesa do Consumidor e o dano moral, na espécie, e in re ipsa, 

que dispensa prova de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. O dever 

de indenizar decorre simplesmente da falha do serviço prestado. É cediço 

o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as 

indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas 

sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em 

atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade 

econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A 

primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da 

diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação 

pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. 

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não 

impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne 

irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. Nesse sentido, entendo razoável a fixação 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

para evitar o enriquecimento ilícito. Entendo que este valor cumpre a 

finalidade de compensar a autora pelo dano irreparável que se manifesta 

nas cobranças intermináveis, que diminui o salário do mesmo, que deixou 

de usufruir de seus proventos, na aplicação do seu bem estar e de sua 

família. INDEFIRO o pedido contraposto da requerida para compensação de 

eventual crédito com saldo devedor que porventura a mesma ainda 

possua com a demandada, eis que como dito, a autora comprovou o 

pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado pela ré a 

título de limite de cartão de crédito consignado. INDEFIRO, ainda, o pedido 

da ré de condenação da parte autora e de seu causídico à litigância de 

má-fé, eis que no presente caso não se vislumbra a ocorrência de 

nenhuma das condutas do art. 80 do CPC ensejadoras da litigância. III - 

Dispositivo Ex positis, afasto a preliminar alegada, CONFIRMO A LIMINAR 

DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora em 

face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR 

nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado 

entre as partes ante a reconhecida abusividade. b) CONDENAR a ré 

restituir à parte autora a quantia de R$ 7.378,29 (sete mil trezentos e 

setenta e oito reais e vinte e nove centavos) à título de dano material, de 

forma simples e não dobrada, corrigidos monetariamente (INPC), a partir do 

efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, da partir do evento danoso (artigo 398, CC); c) CONDENAR o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir da sentença (Sumula 362 STJ) 

e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 

CC e 240 CPC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com 
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as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo a apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-11.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERILDU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR OAB - MT24819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JN VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000328-11.2020.8.11.0007 AUTOR: ERILDU DA SILVA REU: 

JN VEICULOS LTDA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de ação nominada de "ação 

redibitória c/c dano moral e tutela antecipada de urgência", objetivando a 

substituição do veículo (FORD – Eco Sport SE AT 1.5, 2019/2020) 

adquirido junto à empresa requerida por outro zero km ou a restituição da 

quantia paga (R$ 73.690,00 - setenta e três mil, seiscentos e noventa 

reais) e, ainda, o pagamento de dano moral no importe de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Analisando detidamente o presente processo, verifica-se 

que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

No entanto, o que se busca no feito é a substituição do veículo ou a 

restituição do valor pago pelo bem, totalizando o montante de R$ 73.690,00 

(setenta e três mil, seiscentos e noventa reais), além do valor relativo ao 

dano moral. Desta feita, verificado que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, retifico, de ofício, o 

valor da causa para R$ 83.690,00 (oitenta e três mil, seiscentos e noventa 

reais), nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. Nestes termos, observa-se 

que o valor da causa implica, fundamentalmente, no reconhecimento da 

incompetência deste Juízo, tendo em vista que excede ao valor de alçada 

atribuído para fixar competência no Juizado Especial, como prescreve o 

art. 3º, inciso I, da Lei n° 9.099/95, in verbis: “Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;” Ademais, a 

questão da competência é matéria de ordem pública cujo conhecimento 

pode se dar de ofício pelo juiz da causa, conforme dicção do § 3º, do art. 

485 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL em razão da 

incompetência absoluta deste Juízo, o que faço com fundamento no art. 

3º, inciso I, da Lei n° 9.009/95 e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Cancele-se 

a audiência de conciliação designada automaticamente no sistema 

informatizado. Intime-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004200-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DAS GRACAS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004200-68.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA DAS 

GRACAS RAMOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, INDEFIRO o pedido de 

audiência instrutória pedido pela parte requerida em contestação passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Incompetência do Juízo Nos termos do art. 3ª da Lei 9.099/95, as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente, são de 

competência do Juizado Especial Cível, cuja demanda pelo valor atribuído a 

causa atraí para si a competência deste Juízo. Ademais, verifica-se que a 

perícia contábil se faz desnecessária ao passo que o cálculo dos valores 

relativos à contratação não demanda complexidade. Rejeito a preliminar. b) 

Da decadência Não se vislumbra hipótese de decadência, vez que o art. 

26, parágrafo §3º do CDC, traz as alternativas onde não se operam a 

decadência, qual seja: quando o vício for oculto, o prazo decadencial se 

inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, que no presente 

caso ocorreu na data da propositura da ação, quando o autor constatou 

que vem pagando quantia interminável a título de cartão de crédito 

consignado. Assim, afasto a preliminar. II - Mérito No mérito alega a parte 

autora que é servidora público municipal e por intermédio de um agente da 

instituição bancária, contratou o que acreditava ser um empréstimo 

consignado tradicional em Julho de 2015 com o requerido Banco Daycoval 

no valor aproximado de R$ 1.548,00 (um mil quinhentos e quarenta e oito 

reais) a serem pagos em 48 parcelas assinando um termo de adesão do 

empréstimo, do qual na época não ficou com cópia, somente após muito 

tempo e insistência conseguiu cópia do contrato. Sustenta que ao entrar 

em contato telefônico com requerido buscando informações sobre o 

número de parcelas que faltavam para a quitação do empréstimo, foi 

surpreendida com a informação de que não se tratava de empréstimo 

consignado tradicional, com quantidade fixa de parcelas, que se tratava 

sim de um cartão de crédito consignado com reserva de margem 

consignável (RMC) no qual o requerente, desde o início do contrato, 

pagava apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito consignado todos 

os meses, ou seja, para quitação do empréstimo a requerente teria que 

desembolsar o valor original do empréstimo, sendo totalmente ludibriada e 

induzida a erro, pois quando contratou o empréstimo não foi passado 

nenhuma dessas informações. Argumenta que recebeu o cartão de 

crédito da ré, contudo, jamais desbloqueou ou utilizou o referido cartão, e 

que de Julho/2015 até Setembro/2019, já pagou 49 parcelas no montante 

de R$ 5.099,43 (cinco mil noventa e nove reais e quarenta e três 

centavos) e, ainda assim, a requerida continua descontando mensalmente 

valores, não havendo previsão para o fim dos descontos. Por fim, pleiteia 

em sede de tutela de urgência que a parte re cesse os descontos mensais 

em sua folha de pagamento; que seja declarada a nulidade do contrato e 

do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável 

(RMC); devolução em dobro dos valores cobrados a maior pelo ré e 

indenização por danos morais. A tutela de urgência foi concedida 

mediante decisão de Id nº 24301512. Em contestação (Id nº 26009115) a 

requerida argumenta exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito 

passível de danos morais, defendendo que a autora tinha pleno 

conhecimento que se tratava da modalidade de cartão de crédito 

consignado, e não de empréstimo consignado, juntando gravação de áudio 

do autor. Sustenta ainda a legalidade do contrato assinado pela autora, 

onde foi disponibilizado uma quantia transferida mediante TED para a conta 

da autora a título do pré-saque, sendo orientada sob a forma de utilização 

do cartão de crédito consignado, reserva de margem consignável e que o 

pagamento mínimo da fatura do cartão seria descontado de sua folha de 

pagamento. Insurge que o débito não é impagável, pois, os valores 

descontados mensalmente (RMC) do consumidor no percentual de 10% de 

seu rendimento não recaem somente sobre juros e encargos, restando 

evidenciada a devida amortização do principal a cada pagamento, o que 

torna possível a liquidação do débito sem nenhum aporte complementar 

por parte do cliente baseado somente no pagamento mínimo. Por fim, 

impugna os cálculos pleiteia que em caso de procedência de algum pedido 

da autora, que seja autorizada a compensação de eventual crédito com 

saldo devedor que porventura a mesma ainda possua com o demandado, 

ou ainda com eventuais valores entregues à parte pelo Banco em razão 

do contrato (Art. 368 do CC), e a condenação da parte autora e seu 

causídico à litigância de má-fé. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor, 

em seu artigo 3º, §2º, que a empresa que realiza atividade remunerada, 
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ainda que de natureza bancária ou de crédito, e considerada fornecedora 

de serviço. A disposição legal e clara e não mais se discute nos tribunais 

se os contratos com instituições financeiras estão sob a égide da 

proteção da Lei 8.078/90. Tal entendimento, a propósito, já restou 

consolidado com a edição da Sumula nº 297, do Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável 

as instituições financeiras". Assim, não resta duvida quanto à aplicação 

da legislação consumerista ao presente caso. E sendo uma clara relação 

de consumo, a decisão liminar de Id nº 24301512, que também deferiu pela 

inversão do ônus da prova, traduz que cabia a parte requerida o ônus de 

comprovar a regularidade da contratação. Nesse trilhar, convém 

esclarecer que o contrato constante no Id nº 26009119 refere-se a 

contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com descontos 

mensais consignados em folha de pagamento, modalidade essa diversa 

dos contratos de cartão de credito habituais. Há de se considerar pela 

gravação juntada pela ré nos Id’s nº 26009941/ 26009945/26009949/ 

26009951, que a autora demonstrou que sabia que estava contratando um 

cartão de crédito consignado, porém, acreditava que se assemelhava a 

qualquer outro cartão de crédito habitual, questionando nesta no áudio e 

nesta demanda, não a inexistência de relação jurídica, mas a ausência de 

prazo final das parcelas, pois acredita que já tenha liquidado o valor 

recebido e deseja encerrar o contrato com a requerida e não consegue. O 

Código de Defesa do Consumidor esclarece em seus artigos 6º, III, c/c art. 

46, que e direito básico do consumidor a informação clara e precisa, sobre 

os diversos produtos e serviços colocados no mercado, estabelecendo a 

proteção contratual do consumidor, caso se dificulte a compreensão da 

natureza e alcance do negócio. Trata-se do princípio da transparência e 

da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da 

clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao 

consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, 

seja enganado ou mesmo induzido a erro. Convém destacar um dos 

princípios fundamentais do direito privado, que e o da boa-fé objetiva, cuja 

função e estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas 

relações obrigacionais, oriundo do art. 422 do Código Civil/02. E 

corroborando que o consumidor deve ser satisfatoriamente esclarecido 

sobre os serviços ou produtos adquiridos a luz da disciplina dos princípios 

da transparência e da informação temos a jurisprudência: EMENTA: 

APELACAO CIVEL. ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE E MODIFICACAO 

DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. SERVIDOR PUBLICO. CARTAO DE 

CREDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE NATUREZA HIBRIDA. 

APLICACAO DO CDC. PRINCIPIOS DA TRANSPARENCIA E INFORMACAO. 

VIOLACAO. ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENCAO. SENTENCA 

MANTIDA. 1. A relação jurídica firmada entre a instituição financeira 

requerida e a parte autora e de consumo, incidindo as disposições do 

CDC. 2. Os contratos firmados devem observar os princípios da 

informação e da transparência, nos termos dos artigos 4º e 6º do CDC; na 

hipótese, constata-se omissão das principais características da operação, 

em afronta aos princípios em destaque, devendo as clausulas contratuais 

serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, 

CDC). 3. A consumidora, no momento da contratação, não foi dada ciência 

da real natureza do negocio, modalidade contratual que combina duas 

operações distintas, o empréstimo consignado e o cartão de crédito. 4. 

Mantido o valor da multa diária aplicada, por possuir a finalidade coercitiva 

sobre o Apelante/R. quanto a apresentação da planilha com o valor 

atualizado da divida, considerando as delimitações lançadas na sentença 

recorrida. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJGO, Apelação Cível 

200412-05.2014.8.09.0074, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 2069 de 15/07/2016). (Grifei). 

Não obstante, ainda que a autora tenha contratado e assinado o contrato 

de adesão, necessário esclarecer que a divida inicialmente contraída e 

mensalmente refinanciada, acrescendo-se juros e demais encargos 

moratórios e remuneratórios, restando evidente a modalidade contratual 

onerosa e lesiva ao consumidor a qual a autora fora submetida. 

Observa-se que mesmo com os descontos mensais em seus proventos, a 

dívida aumenta de forma progressiva, conforme pode se observar nas 

faturas acostadas pela requerida no Id nº 26009123, sendo o consumidor 

obrigado a pagar um valor mínimo mensal, ainda que não utilize o aludido 

cartão. E pelas mesmas faturas, comprova-se que de fato a autora nunca 

desbloqueou o referido cartão. Permitir esse tipo de operação e chancelar 

que a instituição financeira se torne credora permanente e vitalícia da 

parte devedora, pois pratica descontos insuficientes para liquidar o 

empréstimo disponibilizado, tornando-se uma espécie de dívida a se 

perder de vista, bem diferente da trivial contratação defendida de forma 

lógica e racional, em parâmetros de razoabilidade e bom senso, pela parte 

promovente. E não está, esdruxula e complicadíssima, até para os 

padrões do homo medius, levada a efeito pela parte promovida, em franco 

proveito seu, fornecedora, e nítido detrimento da parte promovente, 

consumidora. Logo, o empréstimo telado revela-se, pela forma que esta 

sendo executado o contrato ao alvedrio da parte promovida, impagável 

nos moldes do mínimo valor descontado, limitado pela margem de 

consignação. Pois haverá constante incidência de juros e encargos sobre 

valores que sequer atingem o mínimo ao pagamento das faturas, onerando 

excessivamente a parte promovente, vulnerável e hipossuficiente. 

Condições iníquas que não prevalecem, sob pena de perpetuar relação 

negocial perversa e contraria aos interesses do consumidor. Ademais, é 

possível perceber que a nítida intenção da consumidora no momento da 

contratação ocorrida em 2015, era de contratar um empréstimo 

consignado com número de parcelas definidas e, sendo-lhe oferecido um 

cartão de crédito consignado, foi induzido a erro, a pensar que se tratava 

de um cartão de crédito habitual, onde se paga por aquilo que é utilizado. 

A autora ainda relatou que não lhe foi explicado sobre a forma de 

utilização e pagamento do cartão, tampouco que os descontos eram por 

tempo indeterminado, tanto que somente percebeu que os descontos não 

cessavam após quase 04 (quatro) anos da contratação, restando 

evidente a obscuridade do contrato. Vê-se claramente nestes autos que a 

autora foi submetida a uma espécie de venda casada, pois procurou a ré 

com a intenção de contratar um empréstimo consignado e no mesmo ato 

saiu também com um contrato de cartão de crédito consignado, sendo 

expressamente vedada pelo CDC em seu art. 39, inciso I, esta situação, in 

verbis: Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de 

serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa 

causa, a limites quantitativos; Vale lembrar que a declaração de vontade é 

o elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, 

imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente 

pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio 

do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade. E neste aspecto 

deve ser homenageada a teoria da vontade, que prevalece sobre a da 

declaração, nos termos do art. 112 do Código Civil, do seguinte jaez: "Art. 

112. Nas declarações de vontade se atendera mais a intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". Considerando 

que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e 

são anuláveis mediante a demonstração de erro substancial na 

declaração de vontade da contratante (artigos 113, 138 e 139 do Código 

Civil), admite-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que 

dispõe sobre a repetição do indébito. Mas não se pode ignorar o teor do 

comprovante de transferência (TED) juntado pela ré no Id nº 26009135, e 

intitulados como “pré-saque ou telesaque”, indicando a autora como 

destinatária e comprovando que de fato recebeu valores do requerido seja 

a título de empréstimo, transferência ou “pré-saque/telesaque”, e por 

conseqüência lógica o pagamento pela autora é devido. Todavia, tendo a 

autora comprovado satisfatoriamente o pagamento de quantia superior ao 

valor disponibilizado pela ré a título de limite de cartão de crédito 

consignado e demonstrado o vício de consentimento, é devida a 

restituição do valor cobrado aquém do legalmente contratado, na forma 

simples da quantia de R$ 2.357,57 (dois mil trezentos e cinqüenta e sete 

reais e cinqüenta e sete centavos) considerando como escorreito o teor 

do cálculo apresentado pela autora, diante da inversão do ônus da prova 

lhe concedida. E sobre os danos morais, faz-se mister reconhecer que a 

ré é objetivamente responsável pelos danos causados a autora, 

consoante a regra contida do art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor e o dano moral, na espécie, e in re ipsa, que dispensa prova 

de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. O dever de indenizar decorre 

simplesmente da falha do serviço prestado. É cediço o entendimento na 

doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por 

danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de 

culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das 

partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com 

caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu 

patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de 

ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. Ademais, a fixação dos 

danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem 

enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o 
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ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na 

apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da 

Constituição Federal. Nesse sentido, entendo razoável a fixação da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para 

evitar o enriquecimento ilícito. Entendo que este valor cumpre a finalidade 

de compensar a autora pelo dano irreparável que se manifesta nas 

cobranças intermináveis, que diminui o salário do mesmo, que deixou de 

usufruir de seus proventos, na aplicação do seu bem estar e de sua 

família. INDEFIRO o pedido contraposto da requerida para compensação de 

eventual crédito com saldo devedor que porventura a mesma ainda 

possua com o demandado, eis que como dito, a autora comprovou o 

pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado pela ré a 

título de limite de cartão de crédito consignado. INDEFIRO, ainda, o pedido 

da ré de condenação da parte autora e de seu causídico à litigância de 

má-fé, eis que no presente caso não se vislumbra a ocorrência de 

nenhuma das condutas do art. 80 do CPC ensejadoras da litigância. III - 

Dispositivo Ex positis, afasto a preliminar alegada, CONFIRMO A LIMINAR 

DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora em 

face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR 

nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado 

entre as partes ante a reconhecida abusividade. b) CONDENAR a ré 

restituir à parte autora a quantia de R$ 2.357,57 (dois mil trezentos e 

cinqüenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos) à título de dano 

material, de forma simples e não dobrada, corrigidos monetariamente 

(INPC), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, da partir do evento danoso (artigo 398, CC); c) 

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir da 

sentença (Sumula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo a apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004060-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCELO FAVETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO RODRIGUES PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004060-34.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS 

MARCELO FAVETTI REQUERIDO: OSVALDO RODRIGUES PAIVA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II, do 

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Alega o autor ser credor do 

réu na importância líquida, certa e exigível, referente ao cheque n.º 

850437, Ag. 2363, Conta Corrente nº 80.706-0, Banco do Brasil, Cidade de 

Cuiabá – MT, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

ressaltando que o cheque supracitado se trata de cheque nominal, 

identificado em nome de Claudemir Mumbach, que repassou tal cheque ao 

autor por endosso, como se verifica no verso do cheque, que por sua vez 

foi carimbado no ato de sua emissão pela agência bancária do município 

de Alta Floresta - MT e por tanto é este o local para satisfazer o crédito, 

fato este que também transfere para o município de Alta floresta o foro de 

competência para julgar a presente lide. Citado e intimado o requerido (Id 

nº 25308880), este deixou de apresentar contestação e não compareceu 

à Sessão de Conciliação (Id nº 25552640), razão pela qual o autor 

requereu a decretação da revelia. Desse modo, forçoso faz-se 

reconhecer a revelia do demandado, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 

9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o 

julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: 

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da inércia da parte 

requerida, este abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de 

contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. 

No entanto, a revelia acarreta a presunção de veracidade quanto aos 

fatos narrados na inicial e não ao direito pretendido. Isso significa dizer 

que o juiz deverá analisar a aplicação correta do texto legal, pois embora 

haja a decretação da revelia, deverão ser apreciadas as questões 

processuais. Segundo preleciona os artigos 59 e 61 da Lei 7.357/85 (Lei 

do Cheque), expirado o prazo para a ação executiva existe ainda a 

possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança ou de locupletamento 

ilícito, aplicando-se, assim, o prazo prescricional do art. 206, § 5º, inciso I, 

do Código Civil. No caso em questão, o cheque foi emitido no ano de 2018, 

sendo a ação proposta em 16/09/2019, portanto dentro do prazo 

prescricional, o que permite a análise do mérito, consoante entendimento 

jurisprudencial: EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. 

NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. CONTAGEM APÓS A 

PERDA DA FORÇA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA ANULADA. 1. Recurso próprio, regular, tempestivo e com 

pedido de gratuidade de justiça. 2. Recurso inominado interposto pelo 

autor em que alega, em síntese, que a nota promissória integra o direito 

cambial e possui regras próprias. Assim, embora o título esteja prescrito 

para fins de execução, não o está para a ação de locupletamento, razão 

pela qual requer o reconhecimento da inocorrência da prescrição do título 

ora cobrado e, por conseguinte, o regular processamento do feito. 3. 

Considerando que o artigo 48 do Decreto 2.044/1908 não prevê prazo 

específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou 

nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no artigo 206, 

§ 3º, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição 

da ação executiva. Precedente: (RESP 1323468 / DF, Relator(a): Ministro 

João Otávio DE NORONHA, Terceira Turma, Data do Julgamento: 

17/03/2016, Data da Publicação: DJe 28/03/2016). 4. Verifica- se que a 

nota promissória constante na inicial teve seu vencimento em 15 de 

Fevereiro de 2013 (ID. 4623784), restando prescrita para fins de 

execução no dia 15 de fevereiro de 2016. Considerando o prazo de 3 

(três) anos para a ação de locupletamento, depreende-se, pois, que o 

autor, ora recorrente, teria até o dia 15 de fevereiro de 2019 para 

ingressar com a presente demanda. 5. A ação de locupletamento fundada 

na cobrança de nota promissória fora proposta em 04/06/2018, resta 

patente a inocorrência da prescrição do título executivo consubstanciado 

na exordial, razão pela qual a reforma da sentença para regular 

processamento do feito é medida que se impõe. 6. Deferido, nesta 

oportunidade, o pedido de gratuidade de justiça. 7. Recurso conhecido e 

provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de 

origem para regular processamento do feito. 8. Sem condenação ao 

pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (Art. 55 

da Lei 9099/95). 9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do 

art. 46 da Lei 9.099/95. (TJDF - RINOM: 07034231320188070005, Relator: 

FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, Data de Publicação: 19/09/2018) (Grifei). Extraí-se 

da petição inicial, a existência de um cheque de titularidade do requerido 

Osvaldo Rodrigues Paiva, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), pré-datado para 03/09/2018, constando como último depósito 

realizado pela a agência do Banco do Brasil de Alta Floresta, restando 

estabelecida a relação jurídica entre as partes. Portanto, pelas provas 

anexadas aos autos, a procedência da ação é medida que se impõem. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com 

suporte do art. 487, inciso I, do CPC para condenar o requerido no 

pagamento à parte autora da importância de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos), acrescidos de juros legais, de 1% ao mês, estes devidos a 

partir da data da apresentação do cheque pelo autor (artigo 52, II, da Lei 

nº. 7.357/85) e correção monetária pelo INPC, desde a emissão da cártula 

(STJ, REsp 1.556.834). Inexistindo condenação em custas processuais e 
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honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado da presente sentença, se nada for requerido, arquive-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 170112 Nr: 4072-02.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Lopes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Processo n.º 4072-02.2018.811.0007

Código: 170112

 Vistos etc.

Considerando o pedido ministerial DESIGNO audiência de instrução para 

nova oitiva da vítima para o dia 12 de março de 2020, às 17h10min.

 INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e a vítima para 

comparecer na audiência designada. Ademais, caso a mesma resida fora 

da comarca, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de 

videoconferência para a data supracitada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 186502 Nr: 5906-06.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

Dorado - OAB:20343/MT

 “VISTOS ETC. Primeiramente, registre-se aqui o ofício 56/2020 da 2º PJciv 

desta comarca, anexo no processo, que informa que a Promotora Dra. 

Laís Liane Resende está respondendo pela 1º e 2° Promotoria criminal que 

atua nesta comarca na presente data, tendo em vista a ausência da Dra. 

Luciana Fernandes de Freitas e Dra. Carina Sfredo Dalmolin, bem como 

requereu a redesignação das audiências designadas para esta data e não 

designação de novas audiências. Nesse sentido, as audiências 

previamente designadas para esta data foram redesignadas, no entanto, 

aportou a este juízo na data de ontem às 18h50min o comunicado de 

prisão do acusado Jonatan dos Santos Barbosa, em razão de mandado 

expedido por esse mesmo juízo. Além disso, em contato telefônico com a 

Promotoria de Justiça foi informado que o Promotor Dr. Luciano Martins da 

Silva está trabalhando na comarca de Paranaíta/MT e somente atenderá 

nesta comarca amanhã, dia 06/03/2020, portanto ultrapassam o prazo de 

24 (vinte e quatro) horas previstos legalmente para realização da 

audiência de custódia. Diante disso, não vejo óbice para a realização da 

presente solenidade, pelo o que passo a realizar a audiência de custódia, 

mesmo que ausente representante do Ministério Público, devidamente 

justificada sua ausência. Por fim, considerando que não houve qualquer 

alteração fática desde o decreto constritivo, MANTENHO a decisão que 

decretou a prisão preventiva, pelos mesmos fundamentos já expostos. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências”. Eu,________ Gessica Mochi Oliveira, estagiária, o digitei e 

faço imprimir.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

Dr. Marco Antônio Sophia Dorado

 Advogado de defesa

 Jonatan dos Santos Barbosa

Autuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 152104 Nr: 2076-03.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronie Evandro Monteiro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Processo n.º 2076-03.2017.811.0007

Código: 152104

 Vistos etc.

Considerando o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso às fls. 128/133, DESIGNO audiência de retratação da vítima, 

quanto ao crime de ameaça, para o dia 12 de março de 2020, às 

17h30min.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 145583 Nr: 5836-91.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Rafael Fonseca Sansão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 5836-91.2016.811.0007

Código: 145583

VISTOS, ETC.

Certifique-se a senhora gestora quanto ao cumprimento da carta 

precatória expedida a fl. 179, e caso, ainda não devolvida, solicitem-se 

informações à comarca deprecada.

Além disso, DEFIRO o item “c” da manifestação ministerial de fls. 208/208v, 

procedendo-se a secretaria o necessário.

 Outrossim, DESIGNO audiência para o dia 20 de setembro de 2019 às 

16h30min para realização de interrogatório e inquirição das testemunhas 

de defesa, devendo ser intimadas nos endereções indicados pela 

Defensoria Pública às fls. 211v.

 Requisite-se o réu.

 Às providências.

Alta Floresta/MT, 07 de agosto de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005551-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAUKNER OAB - 066.255.909-67 (REPRESENTANTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005551-76.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: P. H. P. R. REPRESENTANTE: KARINA PAUKNER 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos. Diante da gravidade da saúde 

da Parte Autora, passa este Magistrado a apreciar o pedido de bloqueio 

tendo em vista o descumprimento da liminar pela Requerida AGEMED, eis 

que a parte ré devidamente intimada, deixou de cumprir a liminar deferida 

(ID. 28749839). Verifico que, a parte autora apresentou dois orçamentos 

(conforme determinado por este Magistrado ao ID. 28702998), devendo 

assim ser deferido o pedido de bloqueio com base na emergência e na 

evidencia da tutela pleiteada para assim garantir o direito à vida e saúde 

do Autor, o menor P. H. P. R., pois a liminar foi dada no dia 31 de janeiro de 

2020 e até o presente momento a Parte Ré não a cumpriu, mesmo após ter 

sido devidamente intimada. Ante o exposto, diante da recusa da AGEMED 

SAÚDE S/A em cumprir a ordem judicial e à vista das circunstâncias do 

caso concreto, DEFIRO o pedido formulado pela Parte Autora para 

determinar o BLOQUEIO do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), da ré 

AGEMED SAÚDE S/A (CNPJ: 02.933.220/0001-01), via sistema BACENJUD, 

com fulcro no artigo 139, IV do Código de Processo Civil. Proceda-se a 

intimação da AGEMED SAÚDE S/A para, em 24 (vinte e quatro) horas, 

manifestar sobre o bloqueio realizado, ressaltando que em caso de sua 

inércia será realizada a efetiva transferência do valor bloqueado. Após a 

transferência do valor bloqueado, expeça-se ofício ao HOSPITAL CRISTO 

REDENTOR para que realize o procedimento cirúrgico de adenoide no 

Autor Pedro Henrique Paukner Rodrigues, conforme orçamento encartado 

ao ID. 29625788, enviando, nota fiscal do serviço para o recebimento do 

valor já bloqueado, constando a obrigatoriedade de realizar o 

procedimento cirúrgico antes do pagamento, o qual será efetivado 

somente após a apresentação da nota. Por fim, com a liberação e 

pagamento do valor pertinente, REMETAM-SE os autos à Ré. Caso reste 

infrutífera a busca de valores, intime-se a autora para manifestar em 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Intime-se. SERVE 

CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA E 

MANDADO. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Alta Floresta/MT, 04 de março de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003462-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

O. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003462-80.2019.8.11.0007 ODILAINE CAETANO DOS SANTOS 

GESIEL BARROS DOS SANTOS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para ciência acerca do Termo de Guarda Definitiva expedido 

no ID 29489316 e do ofício recebido do CRC de Nova Bandeirantes ID 

29943492. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de 

março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003713-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMORI MARTINS (REU)

MARIA BLASIUS MARTINS (REU)

LUIS NAZARENO MARTINS (REU)

VOLNEI MARTINS (REU)

ANTONIO MARTINS (REU)

GERALDO VALDECIR MARTINS (REU)

EVERALDO FELIPE MARTINS (REU)

MARINES DO ROSSIO MARTINS (REU)

EDSON VITOR MARTINS (REU)

ADELIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003713-98.2019.8.11.0007 MARLI RODRIGUES DE OLIVEIRA 

VALMORI MARTINS e outros (9) IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca da Carta de Adjudicação expedida no ID 29328878. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de março de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001129-24.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador do requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir 

guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002990-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002990-79.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): ADAILTON DOS SANTOS SOUZA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que o 

autor ADAILTON DOS SANTOS SOUZA pleiteia a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez com tutela antecipada, em 

face de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos. A inicial (ID. 21406403) veio instruída com 

documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial, sendo deferido o pedido 

de assistência judiciária gratuita, bem como nomeou-se a Dr.ª Fernanda 

Sutilo Martins (CRM – 4232-MT) como perita judicial (ID. 21744872). 

Apresentou-se laudo pericial ao ID. 22998777. Citado, o apresentou 

contestação ao ID. 23518566, instruindo os autos com documentos. A 

Parte Autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 24757853. 

Despacho saneador proferido ao ID. 24817842. A parte autora apresentou 

o rol de testemunhas ao ID. 26763917, sendo realizada a audiência 

instrutória, conforme depreende-se do termo encartado ao ID. 28844491. 

Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação 

previdenciária proposta por ADAILTON DOS SANTOS SOUZA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 
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objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

conforme grau de incapacidade. Segundo a Lei Previdenciária, a 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida: “ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz para o exercício de atividade e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição” 

(artigo 42, caput, da Lei 8.213/91). Assim, tem-se que os requisitos para a 

concessão de aposentadoria por invalidez são os seguintes: 1) vínculo do 

segurado com a Previdência Social; 2) incapacidade permanente para o 

trabalho; 3) impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra 

atividade que possa garantir a subsistência do trabalhador; 4) carência 

prevista na Lei nº 8.213/91. Por sua vez, o laudo pericial encartado ao ID. 

22998777, realizado em 29/08/2019, contém as seguintes informações: 

Quesitos do juízo: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? R= Sim. Amaurose (cegueira). 

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? R= Sim, parcialmente. c) 

A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? 

Explique. R= Parcial. A perda de um ilho incapacita parcialmente o autor em 

50%. d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? R= Permanente. e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? R= Desde o acidente de infância, porém não há 

nos autos prontuários médicos para precisar a data do acidente. f) A 

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

em fase evolutiva ou residual? R= Residual. g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

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

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? R= Não decorre de agravamento. h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

R= Trabalhador rural. i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

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

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

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

idade e acesso a atividades de reabilitação? R= Qualquer atividade. Não. j) 

A parte autora é incapaz para a vida independente? R= Não. k) A 

deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em 

sua vida? Que tipos de limitações? R= Sim. Limitação visual. l) Existe 

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

aproximado do tratamento? R= Não. Prejudicado. m) O tratamento traz 

efeitos colaterais? Quais? R= Prejudicado. n) Esses efeitos colaterais 

impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal? R= 

Prejudicado.” Sendo assim, pode-se concluir que a parte autora se 

encontra incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, condições de 

continuar o labor que regularmente exercia (trabalhador rural). Acerca da 

incapacidade laborativa, Marina Vasques Duarte, em sua obra Direito 

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

Todavia, as condições pessoais do segurado devem ser avaliadas dentro 

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

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

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

acarretar. A jurisprudência manifesta-se no mesmo sentido: INTERESSE 

DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS 

DO SEGURADO. TERMO INICIAL. Se o INSS concede o benefício e 

submete o segurado à alta programada, não há falar em ausência de 

interesse processual. Resta de plano configurada a pretensão resistida, 

mormente se o segurado pretende a manutenção do benefício, pela 

persistência da incapacidade, e a sua posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. A circunstância de ter o laudo pericial 

registrado a possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo 

segurado funções laborativas que não exijam esforço físico no uso das 

mãos e braços, não constitui óbice ao reconhecimento do direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez quando, por suas condições 

pessoais, aferidas no caso concreto, em especial a idade e a formação 

acadêmico-profissional, restar evidente a impossibilidade de reabilitação 

para atividades que dispensem o uso de força física, como as de natureza 

burocrática. Cabível o restabelecimento do auxílio doença desde que 

indevidamente cessado, frente à constatação de que nesta ocasião o 

segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial, 

quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a 

condição definitiva da incapacidade. (TRF-4 - APELREEX: 

195536920144049999 PR 0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS 

SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 12/08/2015) – Grifo nosso Assim, da simples 

análise do quadro clínico do requerente, comprovado pelas perícias, e das 

atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade, ao menos por ora, de desempenhar a atividade laborativa 

anteriormente desenvolvida, motivo pelo qual, resta-nos analisar sua 

condição de segurado. Por este viés, restou demonstrado nos autos ser o 

autor trabalhador rural, através de início de prova material e declaração 

das testemunhas, que dão conta de que a parte autora sempre exerceu 

atividade rurícola em regime de economia familiar. Deste modo, levando em 

consideração o acima esposado, e em consonância ao disposto no art. 62 

da Lei nº 8.213/91, a procedência do pedido de aposentadoria por 

invalidez é medido que se impõe em decorrência da moléstia que ora lhe 

assola. Assim, nos termos do artigo 60, § 1º, da Lei 8.213/91, bem como, 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp: 

1439115 SC 2014/0043060-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 23/04/2014), o termo inicial, em circunstância como a 

dos autos, se dará da data do requerimento indeferido. Isto posto, nos 

termos do art. 490, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e também 

defiro a antecipação dos efeitos da tutela, formulados pela parte autora 

Adailton dos Santos Souza e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS: a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde a data da realização da perícia (29/08/2019), com renda 

mensal de 01 (um) salário mínimo vigente; b) A efetuar o PAGAMENTO das 

parcelas retroativas desde a data da realização da perícia (29/08/2019) 

até a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez, devendo sobre 

tais parcelas, incidir juros de mora, a partir da citação (súmula nº 204, do 

STJ), de 1% a.m. até a edição da Lei nº 11.960/2009, quando então serão 

devidos no percentual de 0,5% a.m., e correção monetária pelos índices 

oficiais desde o vencimento de cada parcela; c) CONCEDO à parte Autora 

a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS implantar o benefício 

da aposentadoria por invalidez no prazo de 30 (trinta) dias, contados de 

sua ciência desta sentença; d) CONDENO o INSS ao pagamento dos 

honorários periciais, a serem requisitados através da AJG, tão logo haja a 

apresentação dos dados pessoais, por parte da médica perita; e) Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ); DEIXO 

de condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

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

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Oficie-se o INSS, 

observando o disposto no art. 387 da CNGC, para imediata implantação do 

benefício, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da 

condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC). Dados da 

implantação do benefício: Número do CPF: 041.791.431-86; Nome da Mãe: 

Ana Rosa dos Santos; Nome do Segurado: Adailton dos Santos Souza; 

Endereço do Segurado: Estrada s/n, Comunidade Boa Sorte, Carlinda/MT; 

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; Renda mensal: 01 (um) 

salário mínimo vigente; Data do início do Benefício-DIB: 29/08/2019; Prazo 

para autarquia cumprir a sentença: 30 (trinta) dias para o seu 

cumprimento. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Após 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 de fevereiro de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001904-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR AROUCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001904-73.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOSE RIBAMAR AROUCHA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Com base no art. 437 do CPC, pode o 

Magistrado determinar a realização de outras perícias que entenda 

necessárias, que deverão de igual modo ser custeadas pelo INSS. Nestes 

termos, inexiste óbice para a realização do exame complementar, que foi 

justificadamente requerido pelo perito judicial, devendo ser custeado pelo 

INSS. Determinar ao Requerente que realize tais exames pelo Sistema 

Único de Saúde é o mesmo que lhe atribuir os custos do exame 

complementar, quando a lei expressamente determina que os custos da 

perícia sejam pagos pelo INSS. Assim, dê-se vista ao INSS, constando que 

o orçamento de ID. 29354434 é o mais barato, devendo, a Autarquia 

Federal consignar o montante de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), 

no prazo de 30 (trinta) dias. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro 

de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005549-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PAULO ZAURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005549-09.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

DIRCEU PAULO ZAURA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de 

Ação Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora 

alega ter sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez 

permanente. Com a inicial (ID. 27632416) foram juntados documentos via 

Sistema PJE. A inicial foi recebida (ID. 27638780), oportunidade em que 

fora determinada a citação da requerida. O requerido ofertou contestação 

(ID. 28339058), pugnando pela improcedência do pedido, sob o 

fundamento da autora não ter provado os fatos constitutivos do seu 

direito. A parte autora apresentou impugnação à contestação, conforme 

ID. 29400633. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo demandado. Sabe-se 

que o valor da causa é o valor econômico a ela atribuído. Ou seja, o 

potencial proveito econômico para as partes que demandam a tutela 

jurisidicional. E equivale, então, à monetarização dos fatos e fundamentos 

jurídicos da causa. No caso dos autos pugna o autor pelo recebimento do 

Seguro Obrigatório DPVAT, no valor corresponde a R$ 11.812.50 (onze mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), nesse sentido, atribuiu ao 

valor da causa é o montante de R$ 11.812.50 (onze mil oitocentos e doze 

reais e cinquenta centavos). Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela 

parte ré e, não havendo outras questões processuais pendentes, 

DECLARO O FEITO POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como 

sendo a efetiva invalidez permanente da parte autora, decorrente das 

lesões sofridas no acidente de trânsito mencionado na inicial. Defiro o 

pedido e determino a realização de prova pericial. Para tanto, nomeio, 

como perita, a Drª. Fernanda Marchese Nishioka, CRM-MT 1939, que 

poderá ser encontrado nas dependências do Hospital Geral, razão por 

que, FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

pagos antecipadamente pela parte Requerida, mediante depósito em juízo 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova. Após, a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se a médica perita 

nomeada para que designe data para a realização da pericia, sendo que 

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes. Igualmente seja comunicado a Srª. Perita que terá 

livre acesso a documentação juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004042-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004042-13.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA DO CARMO DE LIMA RÉU: BANCO PAN Vistos. ACOLHO a 

manifestação de ID. 25002810, nestes termos, PROCEDA-SE ao 

cancelamento da audiência conciliatória designada e, CITE-SE a parte ré 

para, querendo, conteste a presente ação. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 

21 de outubro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001052-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. O. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001052-15.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MAURI LUCAS OLIVEIRA JOTON ESPÓLIO: HELIO GARCIA Vistos. 

DETERMINO a emissão da guia de depósito, a fim de que se efetive no 

prazo de cinco (05) dias, conforme o artigo 542, I, CPC. II) Após, CITE-SE a 

parte requerida para levantar o depósito ou oferecer resposta no prazo de 

quinze (15) dias, observando-se, imperiosamente, o disposto no artigo 546 

e parágrafo único do Código de Processo Civil. III) A alegação de que o 

depósito não é integral só será admissível se o réu indicar o montante que 

entende devido (artigo 544, IV, do CPC). IV) Se a parte requerida alegar a 

insuficiência do depósito e indicar o montante que entende devido, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, fazer a complementação no 

prazo de dez (10) dias, contados da intimação (artigo 545 do CPC). V) Por 

outro lado, poderá a parte ré levantar, desde logo, a quantia depositada, 

com a consequente liberação parcial da parte autora, prosseguindo o 

processo apenas quanto à parcela controvertida (artigo 545, § 1º, do 

CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 03 e março 

de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 1757-65.1999.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO MARINO

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 168, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56451 Nr: 1084-57.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celina Vieira Pinto, José Carlos Mariano Pereira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 394, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66255 Nr: 5864-06.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Triângulo, Lourival Parra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 304, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98779 Nr: 7132-27.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO – FAZENDA 

PÚBLICA NACIONAL, a qual alega omissão na sentença proferida por este 

Juízo, que não condenou a parte executada ao pagamento dos honorários 

advocatícios.

 Oportunizado, o Executado manifestou-se acerca dos Embargos, 

aduzindo, em síntese que, por ter sido extinto o processo por pagamento, 

não havendo a procedência do pleito, não há que se condenar o mesmo 

ao pagamento de honorários advocatícios.

 É o breve relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, conheço o recurso eis que adequados e tempestivos.

 Dou provimento ao pleito, eis que verifico a omissão existente na prolação 

da sentença.

Isso porque, o pagamento integral do débito tributário, deu-se após a 

citação do executado na execução fiscal, completando a formação da 

relação processual.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

para sanar a omissão levantada, motivo pelo qual condeno a parte 

exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º e §4º, 

inciso III, do CPC.

 Todavia, quanto aos embargos opostos pela Exequente às fls. 300/306, 

verifico que não merecem prosperar, visto que a decisão embargada não 

padece das alegadas omissões/contrariedades, pelo que a mantenho em 

sua integralidade, e que as discussões levantadas pelo 

embargante/exequente às fls. 300/306 devem ser discutidas em recurso 

distinto, já que consistem em irresignação da parte recorrente à decisão 

proferida.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os Embargos, para condenar a parte 

executada ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º e §4º, inciso III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106802 Nr: 2127-53.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VeVL-M, FQV, RQV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE 

OLIVEIRA - OAB:22613/O

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 258, esclareço que o bem encontrado 

via sistema Renajud foi restrito de sua transferência, conforme 

comprovante de fl. 245, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, do Novo 

Código de Processo Civil, proceda-se a penhora do veículo descrito à fl. 

245 no endereço descrito à fl. 246.

O bem a ser penhorado deve ser avaliado e depositado em poder do 

executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e exercerá 

o ônus de guardá-lo e conservá-lo, bem como de não dispor do mesmo, 

sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106879 Nr: 2208-02.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Seiki Enokawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563, KAMILA DE MOURA SANTOS - OAB:MT/24032/O

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 166, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 48 de 913



 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107857 Nr: 3263-85.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Seiki Enokawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 275/276, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117809 Nr: 5796-80.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Pereira da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Vistos.

Acerca da manifestação de fls. 77/78, dê-se vista dos autos ao 

Executado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

nos autos.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120699 Nr: 8371-61.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 864-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFL, Patricia Felício de Souza, Patricia Felício de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Simoes Limoeiro - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Consigno, inicialmente, que o CPC prevê a possibilidade da 

substituição do inventário pelo arrolamento, que pode ser sumário (art. 

659) ou comum (art. 664).No caso dos autos, pleiteia o MPE pela 

conversão da presente ação em arrolamento sumário, todavia, verifico 

tratar-se a questão em comento de ARROLAMENTO COMUM, previsto no 

artigo 664, do CPC, eis que o art. 665, dispõe que: “O inventário 

processar-se-á também na forma do art. 664 , ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério 

Público”.Assim, INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca do parecer Ministerial, 

devendo, ainda, atribuir valor ao bem pertencente ao Espólio e, instruir os 

autos com a declaração de dependentes, expedida pelo INSS e certidão 

negativa emitida pelo Município de Alta Floresta/MT e pela União.Após, 

dê-se vista dos autos ao Município e União, vindo-me, por fim, os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112473 Nr: 1038-58.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Maria Alberton Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A fim de possibilitar a análise do pedido às fls. 110, julgo necessária nova 

avaliação dos bens imóveis, a ser realizada por Oficial de Justiça, eis que 

da última avaliação efetivada nos autos passaram-se quase um ano e não 

houveram interessados na aquisição.

Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de Justiça, vistas ao 

Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias manifestar sua concordância ou 

não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, esclareço que se a parte 

exequente não concordar com a avaliação realizada e pugnar por 

avaliação feita por avaliador especializado, os honorários periciais serão 

suportados exclusivamente pelo Exequente.

Visando evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se 

o executado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.

No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do cônjuge do devedor 

acerca da penhora efetuada, bem como do laudo de avaliação elaborado, 

devendo constar do mandado as advertências de praxe.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114418 Nr: 2857-30.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Canindé Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da ANP - Ag. Nac. 

Petr., Gás Nat e Biocombustíveis - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 Vistos.

Diante do requerido às fls.164/165, DETERMINO a liberação do valor 

penhorado por meio do BacenJud às 161/162, no valor integral da dívida 

de R$ 20.171,58 (vinte mil cento e setenta e um reais e cinquenta e oito 

centavos), a ser convertido em renda por meio da GRU simples (fl. 165).

 Esclareço que não compete a este juízo a expedição de ofício à 

Coordenadoria da Conta Única do TJMT para averiguação de existência de 

conta bancária que atende os procedimentos de conversão de renda em 
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favor da Autarquia.

Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se pela extinção do feito, pelo pagamento integral do débito, eis 

que a presente ação se arrasta há aproximadamente 06 (seis) anos e 

quando da busca de valores, foi encontrado o valor integral do débito vai 

bacenjud, conforme se vê às fls.161/162.

Intimem-se.

Às providências, expedindo-se o necessário, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96765 Nr: 5245-08.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Rodrigo Faria Almeida, Maria José 

de Faria, Wanderson Rodrigo Faria Almeida Tranportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o requerido à fl.190, devendo ser expedido ofício a B3 (atual 

denominação da bolsa de valores), para busca de ativos financeiros 

passíveis de penhora em nome dos executados.

 Atenda-se conforme requer.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 33991 Nr: 3120-14.2004.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cabrera Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo da Silva Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se acerca do cumprimento da decisão de fl.149.

Após, DETERMINO a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 921 

do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 529-45.2005.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cabrera Martins, Alda Pereira Cabrera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo da Silva Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se acerca do cumprimento da decisão de fl.213.

Após, DETERMINO a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 921 

do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5824 Nr: 87-60.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL, EDB, NPB, VPB, NFB-e

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrianne Farias Targa - 

OAB:11331/MT, Adriano Athala de Oliveira Shcaira - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Heber de Oliveira 

Gomes - OAB:26.166-PE

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que foi noticiado o falecimento da 

Requerido NARCISO FRANCISCO BOSI no curso do processo e que foi 

solicitada a habilitação dos herdeiros da mencionada parte.

Assim, com base no artigo 690 do CPC, DETERMINO a citação dos 

Herdeiros para se pronunciarem no prazo de 05 (cinco) dias.

Consigno que, não existindo procurador constituído nos autos, a citação 

será pessoal.

Após, voltem-me os autos conclusos, conforme preconiza o artigo 691 do 

CPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119812 Nr: 7343-58.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT, Vinicius Botéquio - OAB:23354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Quanto ao pleito de fl. 143, consigno que em razão das demandas 

previdenciárias, serem a maioria absoluta dos requerentes hipossuficiente 

econômica, social e culturalmente, o que os insere como população 

altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi primordial para justificar a 

tutela de proteção especial, concedida pelo ordenamento jurídico, às 

pessoas idosas.Ademais, considerando que, constantemente, estas 

pessoas têm vindo diretamente à Serventia desta Vara, buscar 

informações e requerer diretamente o pagamento dos benefícios 

previdenciários a si concedidos, julgo necessário determinar a liberação 

dos valores relativos aos benefícios previdenciários diretamente em favor 

da parte Autora, bem como a liberação dos honorários contratuais em 

favor dos Advogados (eis que os honorários sucumbenciais continuam 

sendo liberados diretamente aos patronos).Ressalto que tal 

posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO algum à parte ou ao seu 

patrono (eis que apenas os honorários sucumbenciais e, se pactuados, 

os contratuais, são de titularidade do advogado).Dessa forma, determino a 

intimação PESSOAL da parte autora para que, no prazo de 05 (CINCO) 

dias úteis, INFORME seus dados bancários, para a liberação do valor 

relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido 

(banco, agência, número da conta e CPF).Intime-se o patrono da parte 

autora para, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da 

parte autora que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor. 

Após, volte-me os autos conclusos para a expedição de 

alvará.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112196 Nr: 729-37.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivian Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT, Vinicius Botéquio - OAB:23354/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Diante da PORTARIA CONJUNTA N. 555, de 23 de abril de 2019, 

proceda-se o necessário para a redistribuição do presente feito ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 184433 Nr: 4739-51.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debortolli e Rodrigues Ltda, Inara Debortolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigma Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Burato - OAB:18484/MT, 

Marcio Mendanha Cardoso - OAB:11.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os presentes Embargos nos termos dos artigos 674 e 675 do CPC, 

e nos termos do artigo 676 do CPC, defiro o apensamento aos autos de 

número 6801-21.2006.811.0007 – Código Apolo 47360.

CITE-SE o Embargado para responder à demanda no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme o artigo 675 do Código de Processo Civil, constando a 

advertência dos artigos 334 e 344 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 92608 Nr: 6240-55.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Distribuidora de Peças Para Autos 

Ltda, Aparecida Garcia Fischer, Antonio Fischer

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:MT/2.615, Rogerio Rodrigues Guilherme - OAB:6763-MT

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada (CNPJ: 

02.558.096/0007-29), (CPF: 594.346.601-06) e (CPF: 255.764.539-72), via 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

TRANSFERÊNCIA daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65381 Nr: 4812-72.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justo Cariaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Inicialmente, tendo em vista que não localizado o imóvel mencionado à fl. 

151, TORNO SEM EFEITO a penhora outrora realizada e, defiro o pedido de 

fl. 184, determinando a expedição de certidão do termo de penhora nos 

próprios autos, constituindo-se o executado depositário fiel do bem, nos 

moldes do artigo 845 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto 

de penhora e a intimação do executado e cônjuge, se casado for, art. 835, 

§ 3º, do Código de Processo Civil.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula do imóvel, 

às expensas do exequente.

Para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora do bem imóvel 

ao exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 7716 Nr: 98-26.1996.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N-DdBL, MLE

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

Grosso - OAB:, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - 

OAB:Procurador, Wylerson Verano de Aquino Souza - OAB:3968

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

OAB:5091-B

 Vistos.

À fl. 242 a exeqüente requereu a liberação dos valores depositados pela 

requerida, referente à condenação, por meio de alvará judicial e informou 

seus dados bancários para proceder a devida transferência.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores da condenação no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores em favor do 

advogado da parte autora (dados da conta bancária à fl. 242).

 Expeça-se alvará de liberação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5474 Nr: 200-14.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Alto Uruguai Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a Exequente manejou recurso de apelação.

Portanto, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103470 Nr: 5195-45.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cabrera Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo da Silva Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 
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OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, bem como através de 

seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se MANIFESTE nos 

autos, dando o regular prosseguimento ao feito.

Consigno que, em caso de INÉRCIA da parte Autora, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, haverá a EXTINÇÃO do processo, 

nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109975 Nr: 5512-09.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Isaias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odessa da Amazonia Industria e Comércio de 

Madeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Miranda Silva - 

OAB:13667, Paulo Sérgio Costa Junior - OAB:14.240, Rodrigo Elias 

de Souza - OAB:12.400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Manoel Pinto Filho 

- OAB:1.113/MT

 Vistos.

Determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, bem como através de 

seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se MANIFESTE nos 

autos, dando o regular prosseguimento ao feito.

Consigno que, em caso de INÉRCIA da parte Autora, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, haverá a EXTINÇÃO do processo, 

nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 162757 Nr: 435-43.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Cipriani - OAB:21468/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o requerido às fls.33/35, proceda-se a expedição do competente 

alvará, conforme requerido à fl.35-v.

Bem como, intime-se pessoalmente o Embargante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague a dívida no montante de R$4.455,25 (quatro mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Após, intime-se a parte embargada para manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134305 Nr: 7467-07.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Claudino Chorro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Santa Rita

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ovelar - OAB:6270-MT

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos às fls.340/341 e 

às fls.342/347, nos termos do artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107524 Nr: 2902-68.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Jamilly Pinheiro Martins, Domingos 

Martins Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl.170, intime-se PESSOALMENTE a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, proceder ao regular andamento do feito, sob 

pena de extinção do mesmo pelo abandono.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114129 Nr: 2588-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bárbara Chrystian Gil Castro Cunha Okada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, Karla C. Watanabe Archer - OAB:16468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 Vistos.

Diante da certidão de fl.209, intime-se PESSOALMENTE a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, proceder ao regular andamento do feito, sob 

pena de extinção do mesmo pelo abandono.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136521 Nr: 1114-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gecon Gestão em Engenharia e Construções 

Ltda - ME, Carlos Victor Petterle Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos. GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME 

manejou exceção de pré-executividade às fls. 578/596, em que alega que 

os créditos cobrados já foram quitados, sendo que fazem parte de 

cobrança de crédito em Ação de Recuperação Judicial. Isso porque, o 

executado alega a quitação dos valores ora executados, sem instruir os 

autos com qualquer comprovante de quitação dos honorários 

advocatícios. Além disso, aduz que tais valores fazem parte de créditos à 

serem habilitados em ação de recuperação judicial, em tramitação nesta 

vara, todavia, realizadas pesquisas não verificou este Magistrado existir 

qualquer ação de recuperação judicial em relação à executada Gecon em 

trâmite nesta vara. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de 

pré-executividade de fls. 578/596, a fim de reconhecer a legalidade da 

cobrança da dívida em cumprimento de sentença nos presentes autos. Em 

consequência, determino o prosseguimento do feito. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60054 Nr: 4564-43.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidraçaria Guaporé Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tempervidros Indústria e Comércio de Vidros, 

Eva Lucia Medeiro Lelis, Amarildo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 
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levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 145, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71149 Nr: 4120-39.2010.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Toshikatsu Okubo - Espólio, Roberto 

de Matos Okubo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Assolari Adamo 

Cortez - OAB:156.989-SP, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 292/296, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114494 Nr: 2927-47.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda.-ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT,  Louise Rainer  Pere i ra  Gionédis  - 

OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar o cálculo atualizado, incluindo o valor da multa 

e ainda indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126407 Nr: 3249-33.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Pedro Cravo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Roberto Cândia de Figueiredo, Carmem 

Suzana Antunes de Figueiredo, Edgar Teodoro Borges, Eleusa Antonia da 

Silva Teodoro, Lourival Begamo Leite, Antonio Otavio Peixoto, GILSON 

GONÇALO DE ARRUDA, Margaret Olivia Affi Peixoto, Maria Mazareo 

Figueiredo de Arruda, Banco do Brasil, Maria da Silva Moreira, Manoel 

Pereira Moreira, Manoel Cravo, Neide da Silva Cravo, Olinda Cravo 

Ferreira, Antonio Ferreira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Luiz Biondo de Souza - 

OAB:11973/MT, Rafael Esteves Stellato - OAB:10825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de fl. 360 e, DETERMINO a expedição de ofício ao Centro 

de Ressocialização de Presidente Prudente (fl. 128 - endereço: Est Vic 

Raimundo Maiolini, KM 6 - Uep1-S.2, Pres. Prudente - SP, 19110-000), para 

que, tendo ciência, informe este Juízo acerca do atual endereço de 

Lourival Begamo Leite.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 5841-21.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tercio Carlesso, João Salustiano de Melo Neto, 

SILAS LOPES, Leda Cirino dos Santos Melo, Leandro dos Santos de Melo, 

Silas Lopes Junior, Sonia Maria Lopes, Leidiane dos Santos de Melo, 

Leidimara dos Santos de Melo, Sirleide Lopes, Samuel Lopes

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

- OAB:8.123/OAB-PR

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

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

Rudge Gnoato - OAB:17.786-O

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas para distribuição da Carta Precatória de Citação do executado 

Samuel Lopes. O recolhimento das custas poderá ser feito através da 

emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir 

Guia - "carta precatória", bem como para comprovar nos autos o 

pagamento afim de remeter a Carta Precatória diretamente à Distribuição 

da Comarca de Sorriso/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2445 Nr: 4-54.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil de São Paulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zolli e Agustinho Ltda, Leo Kronbauer Battirola, 

Vicente Agustinho Carlos, Julia Catharina Germano Zolli, Maria Antonia 

Longhini Carlos, Luiz Alceu Zolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:18164/O-MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4409 Nr: 88-45.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Lemos, Narciso Francisco 

Bosi - espólio, Elaine Débora Bosi, Nayara Luana Bosi, Debora Eloisa Bosi 

Bairrada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A, Maria Luiza Borges Santos - OAB:23940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça, 

acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br, ícone "emissão de guias 

online" emitir guia (informar o serviço) – diligência – 1º Grau – informar o 

número do processo – próximo – preencher a guia com as informações do 

endereço a ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos 

o comprovante, para posterior cumprimento do mandado de citação do 

espólio de Narciso Francisco Bosi, por meio dos seus herdeiros.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136096 Nr: 895-98.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias e Depósito de Madeiras Santa 

Rosa Ltda., Oeslei Gonzaga da Silva, Adelcio Evangelista, Marcos Roberto 

Carvalho, Jacqueline de Oliveira Rocha

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESQUADRIAS E DEPÓSITO DE MADEIRAS 

SANTA ROSA LTDA., CNPJ: 04043929000159 e atualmente em local 

incerto e não sabido OESLEI GONZAGA DA SILVA, Cpf: 01143923901, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 24/02/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ESQUADRIAS E DEPÓSITO DE MADEIRAS SANTA ROSA LTDA., OESLEI 

GONZAGA DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO; FALTA DE 

RECOLHIMENTO FETHAB MADEIRA e FALTA DE RECOLHIMENTO FETHAB 

MADEIRA PRODUTOR - INDUSTRIAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4344/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

 - Valor Total: R$ 569.914,90 - Valor Atualizado: R$ 569.914,88 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Quanto ao pedido de fl. 70, realizo em gabinete 

consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do 

endereço atual da parte ré, conforme extrato em anexo.Caso reste 

frutífera a consulta, proceda-se a regular citação dos executados.Se 

infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço descrito 

na inicial, DEFIRO a citação por edital dos Executados.Havendo o decurso 

do prazo para apresentação de resposta pelos executados citado via 

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

douto Defensor Público com atribuições perante a Sexta Vara desta 

Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do artigo 72, do CPC, 

devendo este ser intimado pessoalmente para se manifestar no feito.Com 

a manifestação do curador especial, dê-se vista dos autos à exequente 

para manifestar, em 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 05 de março de 2020

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 16638 Nr: 1760-15.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMrsf, JVMBrpsm, ACCdSB-rpsm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-E

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

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido pela parte Autora 

(SEIS MESES).

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se, devendo a parte Autora 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124621 Nr: 2145-06.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Setembrino Borba

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

emende o petitório de fl.117, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124663 Nr: 2164-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues de Almeida

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

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

emende o petitório de fl.166, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112101 Nr: 634-07.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosario Alves de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23354/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.Defiro o pedido de fls. 200/201, tendo em vista a possibilidade de 

realização de penhora online contra o MUNICÍPIO DE ALTA 

FLORESTA/MTA questão dos autos diz respeito ao não pagamento de 

RPV no prazo legal (60 – sessenta - dias).A execução por quantia certa 

contra a FAZENDA PÚBLICA vem disciplinada nos artigos 910 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Entretanto, o prazo para o pagamento da 

Requisição de Pequeno Valor, conforme dispõe o inciso II do §3º do artigo 

535 do CPC, é de 02 (dois) meses.Nesse sentido, não efetuado o 

pagamento no prazo legal, cabível o sequestro de numerário suficiente ao 

cumprimento da obrigação. Nos termos do §3º do art. 100 da CF, o 

pagamento de obrigações de pequeno valor pelo poder público deve ser 

feito independentemente de precatório, razão pela qual o magistrado a quo 

pode requisitar o seu pronto pagamento. No caso da requisição de 

pagamento das obrigações de pequeno valor, verificada a inadimplência 

do ente político (art. 17 da lei 10.259/01), admite-se o bloqueio e o 

seqüestro de numerário suficiente para a satisfação do crédito. Recurso 
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improvido”. (ag. N. 2007.016945-3/001-00 – Campo Grande, relator Dês. 

Paulo Alfeu Puccinelli , DJ 21.08.2007).Assim, DEFIRO o pedido de penhora 

online, via Bacen Jud, vez que tratando-se o caso dos autos de precatório 

pendente, com prazo de pagamento vencido, sendo desnecessária a 

intimação prévia da Parte Executada.INTIME-SE a Exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos com a planilha atualizada do 

débito estampado à fl. 198.Após, voltem-me os autos conclusos para a 

efetivação do bloqueio. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107519 Nr: 2897-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes & Cecon Mendes Ltda, Zamir José 

Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 207/209, pois considerando que o exequente 

esgotou os meios disponíveis para localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, determino, primeiramente, a localização de veículos 

via sistema RENAJUD (CPF: 580.801.809-97 e CNPJ: 04.441.065/0001-23), 

com o escopo de verificar acerca da existência veículos registrados em 

nome da parte executada até o limite da dívida, conforme extrato em 

anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a intimação da exequente para 

manifestar em relação a penhora e avaliação dos bens, indicando o 

endereço em que se encontram os mesmos.

 Se infrutífera a ordem acima, realizado a indisponibilidade de bens dos 

executados por meio do Sistema CNIB - Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens, eis que sua decretação por meio da CNIB visa a 

localização de bens em todo território nacional.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a intimação da exequente para 

manifestar em relação aos bens encontrados.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se o exequente para 

manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118750 Nr: 6523-39.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Teófilo dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Alves Salles dos 

Santos - OAB:23084-O/MT, Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pleito de fls. 160/161, dê-se vista dos autos ao INSS para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se nos autos.

Após, VOLTEM-ME conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45764 Nr: 5646-80.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir José Dobri, CODOPEL- COMÉRCIO 

DOBRI DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Escrivania acerca do integral cumprimento da 

determinação de fl. 1.109 em relação à expedição do termo de penhora e 

do mandando de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula nº 8.259, 

Livro 2-AO (fl. 1.106).

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128786 Nr: 4495-64.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Soares Severino

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos.

Em decisão de fl. 86 este juízo determinou a penhora do veículo 

motocicleta paca IZW8946.

O auto de penhora e avaliação do veículo foi juntada às fls. 92/93, 

atribuindo ao bem o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Realizada nova avaliação atribuiu-se ao bem o montante de R$ 2.600,00 

(dois mil e seiscentos reais) (fl. 109).

À fl. 112 a Exequente pugnou pela adjudicação do bem.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Considerando o disposto no artigo 876 do CPC, INTIME-SE o executado, 

por carta com aviso de recebimento, acerca do pedido de adjudicação (fl. 

112), após, VOLTEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 184851 Nr: 5006-23.2019.811.0007

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT/8.358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o parecer ministerial de fls. 61/63, determino a realização 

do estudo psicossocial do caso, bem como confecção de relatório sobre a 

atual composição familiar na residência do interditando, averiguando quem 

exerce atualmente a curatela do mesmo, enviando relatório a este Juízo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após a juntada deste relatório, vistas dos autos às Partes e ao Ministério 

Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96756 Nr: 5236-46.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Vieira dos Santos

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais (fl. 226), devendo referido valor ser 

depositado na conta indicada à fl. 227.

No mais, certifique-se a Sra. Gestora a respeito do RPV expedido em 
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relação ao valor principal.

Ademais, intime-se o Patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados bancários de Milton Vieira dos 

Santos, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF), 

do valor a ser apresentado no respectivo RPV, devendo, ainda, encartar 

nos autos cópia do contrato de honorários advocatícios (honorários 

contratuais).

Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores, transferindo as 

quantias para as contas da autora e de seu causídico (honorários 

contratuais).

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120101 Nr: 7572-18.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Tributini de Liri, Paulo Triburtini de Liri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Wagner Jeferson Miranda - OAB:201146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

Verifico que o apelado apresentou contrarrazões às fls.798/802.

Por não haver apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões 

apresentadas, nos termos do artigo 1.011 do CPC, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o 

art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125942 Nr: 2953-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cesar Pinheiro Trindade

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

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

emende o petitório de fl.126, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132892 Nr: 6727-49.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Rafael Leite 

Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 Vistos.

Indefiro o requerido à fl.120, eis que trata-se de diligencia que compete a 

parte autora e não ao Estado-Juiz.

Outrossim, intime-se a parte autora para que manifeste-se acerca da 

petição de fl.101 e documentos de fls.102/115.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105892 Nr: 1155-83.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionéia Martins Conceição de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sistema Nortão de Radiofusão Ltda., Luiz 

Carlos Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 7499-A, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 Vistos.

Diante do requerido às fls.214/215, aplico a multa de 20% do valor da 

causa ao Requerido, nos termos do artigo 772, 774, V e 774, todos do 

CPC, assim, DETERMINO a intimação da parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, apresentar planilha atualizada do débito, momento em que será 

analisada a petição de fl.215.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9411 Nr: 2559-29.2000.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Fausto Andrelevicius

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

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

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 224v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 176679 Nr: 735-68.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Barbosa, Marcia Regina dos Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Barbosa - 

OAB:293.096-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Vistos.

Verifico que o apelado, tempestivamente, apresentou contrarrazões.

Por não haver apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões 

apresentadas, nos termos do artigo 1011 do CPC, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cumprindo-se o art. §3º, 

do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 177138 Nr: 952-14.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Ormeneze Favaro, Luana Silva Bernardo Favaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO BARBOSA - 

OAB:293096

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

União - OAB:

 Vistos.

Verifico que o apelado, tempestivamente, apresentou contrarrazões.

Por não haver apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões 

apresentadas, nos termos do artigo 1011 do CPC, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cumprindo-se o art. §3º, 

do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138971 Nr: 2419-33.2016.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Manochio, Maria Benedita Vicentini, Sheila 

Patrícia Manochio, Pamela Cristina Manochio, Claudiney Aparecido 

Manochio, Geisiane Manochio Alves, Jose Ademir Manochio, Laide de 

Lurdes Leonardi, Rosineide Manochio Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deorlanda Cantos Manochio - Espólio

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em escrivania a juntada da certidão do Colégio Notarial do 

Brasil, somente após a juntada do documento, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139469 Nr: 2672-21.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Freitas de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Kuster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BRIZZOLLA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:22456/O, Hamilton Ferreira da Silva Junior - 

OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Quanto aos pedidos de fl. 157, realizo em gabinete consulta, via sistema 

INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço atual da parte ré 

(DAVID KIISTER – CPF: 430.036.051-00), conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, cumpra-se integralmente o mandado de fl. 

148.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado os mesmos endereços 

já apontados pelo exequente, DEFIRO a citação por edital do Executado.

Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelos 

executados citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, 

como curadora especial, a douta Defensora Pública com atribuições 

perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do CPC, devendo esta ser intimada pessoalmente 

para se manifestar no feito.

Com a manifestação da curadora especial, dê-se vista dos autos ao 

exequente para manifestar, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132693 Nr: 6634-86.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR Serviços de Terraplanagem Rural e Urbano 

Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684-B/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Celerino Alvim da 

Fonseca - OAB:10.629-MT

 Vistos.

 DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens 

móveis e imóveis eventualmente existentes na sede ou em poder da 

empresa executada.

 Os bens móveis/imóveis a serem penhorados devem ser avaliados e 

depositados em poder dos executados, que assumirão o encargo de 

depositários fiéis dos bens e exercerão o ônus de guardá-los e 

conservá-los, bem como de não dispor dos mesmos, sob pena de serem 

considerados depositários infiéis.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito executório.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 94393 Nr: 2640-89.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Priscila Ziada Camargo - OAB:40.077, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 577, mediante busca via sistema INFOJUD, devendo o presente feito 

tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Deverá ainda, o Exequente, no prazo acima assinalado, informar seus 

dados bancários para a expedição de alvará no que diz respeito ao valor 

mencionado à fl. 576.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98209 Nr: 6774-62.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Klock - ME, Valmir Klock

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Indefiro o pleito de citação via edital da parte ré, tendo em vista que no 

caso em apreço restam ausentes as hipóteses previstas no art. 256 do 

Código de Processo Civil, sobretudo porque não foram esgotados os 

meios disponíveis para localizar o domicílio da parte executada, não 

trazendo aos autos nenhum comprovante de que tentou realizar buscas 

de endereço dos executados. Bem como, sequer procedeu a juntada de 

comprovantes de que não obteve o endereço do executado após as 

buscas realizadas.

Neste sentido segue a recente jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL - 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO 

RÉU - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O não exaurimento 

de todas as diligências possíveis para a tentativa de localização do réu 

inviabiliza o deferimento da citação por edital.” (TJMT, AI, 115549/2013, 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 29/01/2014, Data da publicação no DJE 03/02/2014)

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar, em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 6495 Nr: 90-15.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL, VFP, EDB, NFB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A, Antonio Alves da Silva - OAB:19004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NESELLO BOSI - 

OAB:52204, Gabriel Alfredo Volpe Navarro - OAB:15825/MT, 

Leonardo Cesar Volpe Navarro - OAB:24,823

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 463) e, consigno que fora realizada a baixa da 

averbação, conforme documentos de fls. 458/462.

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 

921 do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64109 Nr: 3555-12.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemencia de Souza do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Araujo da Silva - 

OAB:OAB/MT 27.169, Edilaine Matchil Machado da Silva - 

OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Solange da Rosa Gouvea - OAB:MT-27773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a própria parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pelo impugnante, não resta alternativa senão extinguir o 

feito com resolução de mérito.

Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pleito do impugnante, razão porque HOMOLOGO os 

cálculos apresentados às fls. 144v/145 pelo INSS, para que produzam os 

jurídicos e legais efeitos.

DEIXO DE CONDENAR a impugnada ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, eis que beneficiária da Justiça 

Gratuita.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.

EXPEÇA-SE requisição de pagamento, observando-se a Resolução 115 do 

CNJ.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 803 Nr: 136-04.1997.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 NOMEIO como perito contábil judicial, o contador ODILEI STORCHI VILELA, 

podendo ser encontrado no Escritório de Contabilidade JNA (fone: 3521 

6579), nesta urbe, para efetuar perícia.Os honorários periciais deverão 

ser suportados pela parte AUTORA, na forma do artigo 95 do NCPC, vez 

que a prova foi requerida por ela.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 

cinco (05) dias, indicarem Assistente Técnico, bem como apresentarem os 

quesitos a serem respondidos por ocasião da perícia (artigo 421, § 1º, I e 

II, do CPC).Aportando aos autos os quesitos formulados pelas partes, 

INTIME-SE o Sr. Perito para que apresente a proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando que deverão ser encaminhados os 

quesitos já apresentados pelas partes.Em seguida INTIME-SE a parte 

Autora, que requereu a perícia, para se manifestar sobre a proposta no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso aceita a proposta, INTIME-SE o Sr. Perito 

para, no prazo de vinte 30 (trinta) dias, apresentar o laudo pericial, 

INTIMANDO-SE, após o aporte deste, as partes para tomarem ciência do 

mesmo.Caso não aceite a proposta de honorários, tendo em vista o lapso 

temporal que tramita o presente feito, bem como, por tratar-se de parte 

não beneficiária da justiça gratuita e possuir Advogado particular 

constituído nos autos, diante do princípio da celeridade processual, será 

julgado o feito antecipadamente, nos termos do artigo 355, inciso I do 

CPC.Por conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos 

para apresentarem, no prazo comum de dez (10) dias, seus 

pareceres.INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente 

d e c i s ã o . A p ó s ,  C O N C L U S O S  p a r a  a s  d e l i b e r a ç õ e s 

necessárias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5730 Nr: 958-85.2000.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 NOMEIO como perito contábil judicial, o contador ODILEI STORCHI VILELA, 

podendo ser encontrado no Escritório de Contabilidade JNA (fone: 3521 

6579), nesta urbe, para efetuar perícia.Os honorários periciais deverão 

ser suportados pela parte AUTORA, na forma do artigo 95 do NCPC, vez 

que a prova foi requerida por ela.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 

cinco (05) dias, indicarem Assistente Técnico, bem como apresentarem os 

quesitos a serem respondidos por ocasião da perícia (artigo 421, § 1º, I e 

II, do CPC).Aportando aos autos os quesitos formulados pelas partes, 

INTIME-SE o Sr. Perito para que apresente a proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando que deverão ser encaminhados os 

quesitos já apresentados pelas partes.Em seguida INTIME-SE a parte 

Autora, que requereu a perícia, para se manifestar sobre a proposta no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso aceita a proposta, INTIME-SE o Sr. Perito 

para, no prazo de vinte 30 (trinta) dias, apresentar o laudo pericial, 

INTIMANDO-SE, após o aporte deste, as partes para tomarem ciência do 

mesmo.Caso não aceite a proposta de honorários, tendo em vista o lapso 

temporal que tramita o presente feito, bem como, por tratar-se de parte 

não beneficiária da justiça gratuita e possuir Advogado particular 

constituído nos autos, diante do princípio da celeridade processual, será 
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julgado o feito antecipadamente, nos termos do artigo 355, inciso I do 

CPC.Por conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos 

para apresentarem, no prazo comum de dez (10) dias, seus 

pareceres.INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente 

d e c i s ã o . A p ó s ,  C O N C L U S O S  p a r a  a s  d e l i b e r a ç õ e s 

necessárias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104153 Nr: 5917-79.2012.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quiterio Floriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 242, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 6433-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME, Jucelena 

Oliveira Carrijo, Morgana Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Joel Quintella - OAB:OAB/MT 9.563

 Vistos.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Executada em 

face da sentença de fls. 216/217v, alegando, em síntese, a necessidade 

de que este Magistrado determinasse que a Exequente apresentasse o 

documento original do título executivo, sob pena de indeferimento da 

exordial, nos termos do artigo 801 do CPC.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a Parte Exequente já acostou aos 

autos o contrato original realizado entre às Partes (fls. 157/164), logo, 

resta prejudicado à análise do pleito de que este Juízo determine a 

apresentação do documento, sob pena de indeferimento da exordial, nos 

termos do artigo 801 do CPC.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios.

Assim, dê-se vista dos autos à Parte Executada.

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134320 Nr: 7476-66.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAIeCdVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTLM-T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Testheiner Cavassani 

- OAB:20.514-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004/O

 Vistos.

Diante da certidão de fl.163, intime-se a parte autora PESSOALMENTE 

para, em 15 (quinze) dias, manifestar no feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção pelo abandono.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 153747 Nr: 2965-54.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Balbino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zineia Cardoso Bonfim

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O, Gisele da Silva Rezende - OAB:21.633-MT

 Vistos.DEFIRO a produção da prova testemunhal requerida às fls. 

162/163.ISTO POSTO, FIXO como ponto controvertido e relevante de 

direito (CPC, art. 357): Se, em relação à cláusula que previa a aquisição de 

um imóvel de até o montante de R$ 100.000,00 por parte do Embargante e 

em favor da Embargada, tenham às partes tacitamente a modificado, 

aceitando outra forma de pagamento.DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de junho de 2020, às 13h30min.Deverão as 

partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, conforme o § 4º do art. 357 do CPC, bem como esclareça, no mesmo 

prazo, se querem depoimento pessoal.Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do CPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

CPC.Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do CPC, sob pena de 

preclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90767 Nr: 5081-77.2010.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio João Zanella, Miriane Keila Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Mauricia Pereira, Manoel Tiago Pereira - 

Espólio, Pâmela Helena Damasceno Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Hamzi Hammoud - OAB:12044, Raissa Carolina de 

Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan José da Silveira - 

OAB:134.342-MG, TANIA APARECIDA DOS SANTOS - OAB:91725-MG, 

Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida - OAB:12.025-MT

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do CPC.

Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 26/2020 - Cnpar

 O Doutor MICHELL LOTFI ROHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Fórum desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, 

Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta, da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo de usufruto de compensatórias, no 

período de 03.03.20 a 05.03.20;
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RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no 

período de 03.03.20 a 05.03.20.

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

Barra do Garças, 4 de março de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 299711 Nr: 2176-93.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildeson Ferreira do Carmo, H. Ferreira Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENILDA DA SILVA GOMES - 

OAB:19978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 6.Diante disso, MANTENHO a decisão de fl. 76 pelos seus próprios 

fundamentos. 7.Assim sendo, INTIME-SE a parte Embargante para que 

proceda ao recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC – Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 

290, do CPC/2015.8.Após, voltem-me conclusos.9.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Barra do Garças-MT, 26 de fevereiro de 2020. 

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267952 Nr: 17974-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. Ferreira Carmo, Said Hamida Carvalho, 

Hildeson Ferreira do Carmo, Suhaila Abder Rahim Mohammd, Raifa Ribeiro 

Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a execução está garantida pela hipoteca acostada 

em matrícula n° 53.122 (fls. 72/76) e que o Exequente apesar de intimado 

não se manifestou, DEFIRO o pedido de fl. 187v, e determino a 

LIBERAÇÃO dos veículos constritos às fls. 164/165, com fulcro no artigo 

863, §3°, CPC.

2. No que diz respeito à fl. 196, onde a parte Exequente requer a lavratura 

de termo de penhora e avaliação do bem imóvel sob a matrícula atualizada 

nº 15.685.

3. Comprovada a titularidade dos bens descritos às fls. 196v/199v, 

percebo que as respectivas matrículas se encontram atualizadas e suas 

titularidades, de fato, recaem sobre as pessoas dos executados, não 

havendo qualquer impedimento a constrição patrimonial.

4. Consigno ainda que não há que se falar em inobservância à ordem 

estabelecida pelo artigo 835, do CPC/2015, uma vez que o dispositivo 

elencado traz bens cujo acatamento é preferencial, de modo que não é 

obrigatório e vinculativo para com os interesses do credor. Além disso, o 

pedido do exequente encontra amparo no dispositivo legal (Art. 835, V).

5. Assim, DEFIRO o pedido de fl. 196, devendo a Nobre Gestora proceder 

meios para realização da penhora do imóvel matriculado sob o nº 15.685, 

ficando a realização do ato junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca sob o encargo e a expensas do exequente.

6. Ademais, consigno que a parte autora deve efetuar o pagamento da 

diligência devida ao Sr. Meirinho, a fim de possibilitar o cumprimento do ato 

de avaliação do imóvel mencionado, localizado na zona urbana da cidade 

de Torixoréu MT.

7. Após, cumpridas as deliberações acima e, aportado ao feito o laudo de 

avaliação do imóvel, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304753 Nr: 4829-68.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danillo Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308518 Nr: 7110-94.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310274 Nr: 8082-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krislian Layson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Adalberto Ribeiro Pareja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:MT 19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Salazar 

Martins - OAB:27.554/MT, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 

15.260

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.
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Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimála, pessoalmente, para que 

comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo.

§ 1º Na hipótese do caput, sendo o interessado na diligência a parte ré, e 

esta manter-se inerte, deverá ser certificado o ocorrido e fazer conclusão 

dos autos.

§ 2º Quando a parte for intimada para audiência de colheita de prova 

testemunhal, deverá constar do ato intimatório a advertência de que 

deverá depositar o valor da diligência no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do protocolo do rol eventualmente apresentado, sob pena de 

preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312115 Nr: 9082-02.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elismar da Serra Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Yvanhoe Braga Moura - 

OAB:25327/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Carlos 

Yvanhoe Braga Moura

(OAB/25327/O/MT) , para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316290 Nr: 11260-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Antonio M. Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319169 Nr: 12689-23.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Junior Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271351 Nr: 1861-02.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldori Pedó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6.180/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Alessandra Sbrissa Abud(OAB/MT 8963) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219865 Nr: 2742-47.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arthur Vinicius da Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonatan Silva de Oliveira - 

OAB:MT 17.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) MT 

20.062(OAB/ MT 20.062) , para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300922 Nr: 2841-12.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Droga Center Drogaria Ltda, Clóvis Dias Sudré, 

Humberto de Castro e Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

FABIANO XAVIER DA SILVA(OAB/13.521-A/MT ) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305779 Nr: 5432-44.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Dias Sudré, Humberto de Castro e Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

FABIANO XAVIER DA SILVA(OAB/13.521-A/MT ) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306873 Nr: 6140-94.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ROSA - 

OAB:77667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, aguarde-se o prazo de 30 dias para manifestação 

do autor e caso o mesmo se mantenha inerte, proceda -se a devolução da 

missiva à Comarca de Origem: Art. 393. Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte

interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para 

manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento 

de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313118 Nr: 9649-33.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar David de Figueiredo

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

SHCAIRA - OAB:MT/20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 

averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315235 Nr: 10694-72.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Marques de Araújo, Marcia Noleto de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton da Silva matos, Maria Faustina da Silva 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Flavio 

de Jesus Costa Nasser(OAB/1690/MT ) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316417 Nr: 11340-82.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weliton Carvalho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela Cristina Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) André 

Luiz Soares Bernardes(OAB/MT 13.613 ) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316420 Nr: 11342-52.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda, 

REGINALDO GRECZYSZN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261703 Nr: 14061-75.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Fátima Guarim de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Bucholz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270274 Nr: 1192-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Beatriz Sales Lima Vargas, Gilson Harley 

Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. Brito - Atacado e Varejo, Moisés Pereira 

de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773-O

 VISTOS.

1. Em que pese as alegações da Requerida às fls., 238/239, percebe-se 

que a ordem de despejo foi cumprida no dia 13.02.2020 (fls. 232), sendo 

que a decisão proferida nos autos de Agravo de Instrumento nº. 

1019346-73.2019.8.11.0000 se deu no dia 02.03.2020 (fls. 233/235).

2. Outrossim, foi determinado por este Juízo, no dia 04.03.2020, o 

cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 

1019346-73.2019.8.11.0000 (fls. 233/235), que suspendeu a decisão 

agravada até o pronunciamento final do citado recurso (fls. 236).

3. Todavia, no intuito de dar efetivo cumprimento à ordem emanada do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e, em atendimento ao 

requerimento de fls. 238/239, DETERMINO a intimação da parte Autora 

para que entregue as chaves do imóvel ao Agravante, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

descumprimento.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285574 Nr: 10403-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dendena

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294700 Nr: 15755-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IANG CAMPELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:DF/21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296311 Nr: 369-38.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viliomar Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 560,00 ( quinhentos e sessenta reais), quantia esta 
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que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 10 dias a partir da 

presente intimação.

Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimála, pessoalmente, para que 

comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo.

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 

averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297786 Nr: 1163-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Alexandre de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Costa Jacarandá, SOUZA BORGES 

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Flavio 

de Jesus Costa Nasser(OAB/1690/MT ) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37560 Nr: 874-88.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domicio Clemente de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - OAB:SP/ 

21.585, Jack Izumi Okada - OAB:OAB/SP 90.393, Klaus Giacobbo 

Riffel - OAB:75.938, LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - 

OAB:12252, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55844 Nr: 139-50.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezário de Lima Lula

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimála, pessoalmente, para que 

comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo.

§ 1º Na hipótese do caput, sendo o interessado na diligência a parte ré, e 

esta manter-se inerte, deverá ser certificado o ocorrido e fazer conclusão 

dos autos.

§ 2º Quando a parte for intimada para audiência de colheita de prova 

testemunhal, deverá constar do ato intimatório a advertência de que 

deverá depositar o valor da diligência no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do protocolo do rol eventualmente apresentado, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62292 Nr: 5399-11.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Espólio de Alexandre Lucas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fortunato Evangelista e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - OAB:MT-19638, 

Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT, RICARDO 

RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB:MT 12.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83601 Nr: 6817-13.2008.811.0004
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Dantas Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evilasio Pareira de Abreu, NALIO SORIANO DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 12.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) André 

Luiz Soares Bernardes(OAB/MT 13.613 ) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205802 Nr: 7046-26.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Minas-Brasil Seguradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Eduarda da Silva - 

OAB:MT/23.203, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:MT 15.013-A, LUIZ 

CLAUDIO DA COSTA - OAB:GO 18.194, MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066, RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - 

OAB:28.339/GO, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Nos termos do despacho proferido nos autos, procedo a INTIMAÇÃO da 

Litisdenunciada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as provas 

documentais que entender necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208931 Nr: 8864-13.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Assunção Rodrigues

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 25. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.26.Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, CPC/2015.27.Tendo em vista a sucumbência da Requerente, 

CONDENO-A no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os 

quais FIXO em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento 

no art. 85,§2º, CPC/2015.28.Considerando que a Autora é beneficiária da 

justiça gratuita (fls. 48), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, 

que somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o Credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações da Requerente (art. 98,§3º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201866 Nr: 4881-06.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena de Lima Paniago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria Serra Dourada, Construtora Panucci 

Ltda, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular 

andamento do feito e considerando que o processo não pode se eternizar 

por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.9. Após, o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.10. Custas e honorários pela Requerente.11. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329012 Nr: 2395-72.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Fernandes de Sales

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIMEM-SE as 

partes para que compareçam ao Mutirão de Conciliação das Ações de 

Cobrança Securitária – DPVAT, a fim de realizarem audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 30 DE MARÇO DE 2020, 

ÀS 09h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324933 Nr: 120-53.2020.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu da Silva Nóbrega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Inaci da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Carlos dos Santos - 

OAB:25.484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a realização da emenda da inicial, CITE-SE o Requerido, 

no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 05 DE MAIO DE 2020 às 

16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 
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Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 325256 Nr: 340-51.2020.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurora Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando não ter havido tempo hábil para a citação do Requerido 

da audiência aprazada, conforme certidão de fl. 66, REDESIGNO a sessão 

de mediação/conciliação para o dia 05 DE MAIO DE 2020, às 16h00min 

(Horário de Mato Grosso).

2. DEFIRO pedido retro, por consequência DETERMINO a citação por edital, 

pois é fato público e notório nesta comarca que a parte Requerida não 

mais encontra paradeiro no endereço desta cidade.

 3. Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo apresentação 

de contestação, desde já DECRETO à revelia do requerido e NOMEIO a 

Defensoria Pública desta comarca curadora especial, conforme art.72, II, 

CPC/2015, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 1673-63.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM dos Lojista do Vestuário & Confecções de Barra 

do Garças - Coop. Sicoob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha de Sousa - Me, José Rocha de 

Sousa, Gesda Gentil de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Pedro Augusto 

Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:MT 19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos

1. INDEFIRO pedido de fls. 223, uma vez que os Executados já foram 

citados, conforme certidão de fls. 47.

2. Ademais, INTIME-SE a parte Autora para se manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade no prosseguimento do feito.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168748 Nr: 606-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minerva S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Koch e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Christian Laure - 

OAB:155.277/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro.

 2. RETIFIQUE-SE a capa dos autos fazendo constar no polo passivo da 

demanda os Executados CLEANE PEREIRA DA SILVA e JAIME 

ADALBERTO KOCH.

 3. Após, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste requerendo o que entender de direito, sob pena de 

impossibilidade no prosseguimento do feito.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171980 Nr: 4801-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rempel Ltda, Ivete Carvalho 

Rempel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:OAB/MT 14.639, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:OAB/MT 

11.378, DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - OAB:AOB/MT 14.827, FELIPE 

EDUARDO DE AMORIM XAVIER - OAB:OAB/MT 16.524, INALDO XAVIER 

DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LAÍS PAULINO 

VILELA CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 15.368, LUCIANA JOANUCCI 

MOTTI - OAB:7.832, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14.232, Marco Antônio Mari - OAB:MT 15.803, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:RO 4.937, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Diante do manifesto desinteresse do Exequente nos veículos 

penhorados às fls. 88, PROCEDA-SE com a baixa da restrição oriunda 

desses autos.

2. DEFIRO o pedido retro (fl. 112).

3. Dessa forma, EXPEÇA-SE termo de penhora do imóvel de matrícula Nº 

12.368, devidamente inscrito no CRI da Comarca de Barra do Garças - MT, 

conforme cópias de fls. 113/115. Posteriormente, PROCEDA-SE à 

avaliação do imóvel citado.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178628 Nr: 585-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Oliveira Rios - ME, Allana Oliveira Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos, visto que já foram 

suspensos pelo prazo máximo de 01 (um) ano, conforme decisão de fls. 

89.

2. INTIME-SE o exequente para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201887 Nr: 4891-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Euvando Braz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Vistos

1. POSTERGO a análise do pedido retro.

 2. Ademais, INTIME-SE a parte Autora para manifestar se há interesse 

nos veículos restritos às fls. 94, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

baixa na penhora.

 3. Após, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 216004 Nr: 467-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, Vanio 

Cesar Picker Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcidio Primo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 157 e DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição 

(art. 921, III, §1º, CPC/2015).

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do Exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232726 Nr: 11019-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DONIZETE DA SILVA QUINTINO, 

Aparecida Donizete da Silva Quintino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. DEFIRO pedido retro.

2. CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 165.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329129 Nr: 2453-75.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Stein Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 12 DE 

MAIO DE 2020, às 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 305767 Nr: 5421-15.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. da Silva Almeida Parreira Eireli, Elen Carla 

da Silva Almeida Perreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 Vistos

1. APENSEM-SE estes autos a Execução – cód. 305766.

 2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 313091 Nr: 9639-86.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital Cristo Redentor Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. CUMPRA-SE a determinação dos autos em apenso.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 313098 Nr: 9642-41.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. C. da Silva Almeida Parreira Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. CUMPRA-SE a determinação dos autos em apenso.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 321445 Nr: 13809-04.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENALDO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RICARDO GARDIANO 

RODRIGUES - OAB:7527-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donato Menegheti - 

OAB:MS/4159

 VISTOS.

 1. Visando dar efetividade ao ato deprecado, DESIGNO audiência para 

oitiva da testemunha WENDER JESUS DE MELO para o DIA 22 DE ABRIL DE 

2020, às 15h:30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Atente-se o sr. Meirinho ao telefone fornecido às fls. 36v.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 325466 Nr: 471-26.2020.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Motos Ltda, Thiago José 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. A instauração do incidente da desconsideração da personalidade 

jurídica possui como pressupostos legais de validade a suspensão da 

execução e a prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica a ser atingida, 

de modo a garantir os princípios do devido processo legal, do contraditório 

e da ampla defesa.

2. Compete à parte Exequente, conforme redação do § 4º do art. 134 do 

CPC/2015, alegar o preenchimento dos requisitos legais para a 

desconsideração, a fim de que seja instaurado o incidente, não se 
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exigindo, por ora, a produção de prova pré-constituída, pois esta poderá 

ser realizada posteriormente em contraditório.

3. Sendo assim, encontram-se presentes os pressupostos que validam o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo óbice 

à sua instauração.

 4. Além do mais, percebe-se dos autos principais que a parte 

Requerente/Exequente se viu impossibilitada de receber seu crédito, em 

que pese a realização de acordos não cumpridos (fls. 66/69 e 120/122 – 

dos autos principais – cód. 173108).

5. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, conforme artigo 134, §1º, do 

CPC/2015.

6. CITE-SE o sócio da Executada, no endereço indicado às fls. 03, para se 

manifestar e requer as provas que entender cabíveis, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 135, CPC/2015.

7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328541 Nr: 2112-49.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Pinto Fiuza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Corrêa Filho, Genoveva Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Ricardo Barros - 

OAB:PB 21.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar a certidão dominial 

do registro imobiliário n.7.915, n.54.326, n.54.327 e n.54.320, a fim de 

comprovar a filiação originária da matrícula e, por conseguinte, viabilizar a 

apreciação do pedido de bloqueio dos registros públicos deduzida em 

tutela de urgência, bem como a pretensão meritória de adjudicação 

compulsória, com fundamento no art.320, do CPC.10. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 322173 Nr: 14124-32.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI NEUSA RUI DOS REIS, Juliana Rui Fernandes 

dos Reis Gonçalves, Jussara dos Reis Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUZA FANTE - 

OAB:23610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. No que tange ao pedido de Gratuidade da Justiça formulado pela parte 

Autora, denota-se dos autos que as declarações de hipossuficiência 

juntadas (fls. 64/66), não são suficientes para a comprovação da alegada 

hipossuficiência financeira que a impossibilite de recolher as devidas 

custas processuais.

2. Outrossim, não trouxe aos autos cópias das 03 (três) últimas 

declarações de Imposto de Renda e, nem tampouco, qualquer outro 

documento capaz de demonstrar a necessidade do benefício pleiteado, 

conforme determinado à fl. 63.

3. Desta feita, por não comprovar a condição legal de hipossuficiente 

financeira, INDEFIRO o pedido de Gratuidade da Justiça e, por 

conseguinte, DETERMINO à parte Requerente o recolhimento das custas 

processuais correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, com consequente extinção do processo 

(arts. 290 c/c 292, §3º, CPC/2015).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 317621 Nr: 11980-85.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelmir João Pasquali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauciane Izummy 

Tamayoce - OAB:MT 19.950, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035

 VISTOS.

1. INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda 

com o recolhimento das custas devidas na reconvenção (fls. 53/60), sob 

pena de não conhecimento do pedido, consoante dispõe o art.1.028, §6º, 

da CNGC/2018.

2. Após, voltem-me conclusos para fins do art.357, do CPC.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274691 Nr: 3900-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Valoes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. O Requerente e o Requerido entabularam um acordo celebrado às fls. 

113/117, no qual o Requerido irá pagar o valor de R$ 419.616,21 

(quatrocentos e dezenove mil e seiscentos e dezesseis reais e vinte e um 

centavos), tendo pagado R$ 42.118,00 (quarenta e dois mil e cento e 

dezoito reais) para amortização da dívida a título de entrada e o saldo 

remanescente de R$ 377.498,21 (trezentos e setenta e sete mil e 

quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) será adimplido 

em 10 (dez) prestações anuais, vencendo a primeira em 25/06/2020 e a 

última em 25/06/2029.

2. Objetivando dar efetividade ao presente acordo, o Executado oferece 

em penhora o imóvel rural de Fazenda Vale Rico, localizado no município 

de Barra do Garças, no valor de R$ 3.494.779,69 (três milhões e 

quatrocentos e noventa e quatro mil e setecentos e setenta e nove reais e 

sessenta e nove centavos), devendo ser lavrado o competente termo de 

penhora, sob a matrícula 23.728 do CRI da Comarca de Barra do Garças.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando que as partes são capazes, HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, SUSPENDO a presente Execução, até o decurso do prazo 

estipulado para pagamento, com fundamento no art. 922, CPC/2015.

5. INTIME-SE o Requerente para colacionar aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel que pretende a penhora, a fim de dar efetividade ao 

acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE o Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias informe o cumprimento integral da obrigação 

avençada.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258797 Nr: 12009-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, Bruna Gomes de Moraes - OAB:21078/MT, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, Marcio Rubens Passold - 

OAB:37600/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. DEFIRO pedido retro.

2. DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo, INTIME-SE o Autor para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de devolução da missiva.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 1872-12.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Fagotti, Espólio de Basilio Fagotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vieira Pinzon - 

OAB:11479/MT, Marcella Caroline Gonçalves - OAB:13626/MT, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, Paulo de Morais Almeida 

JR - OAB:13044-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

planilha de cálculo apresentada às fls.692/722 para que surta os jurídicos 

e legais efeitos e, por conseguinte, DECLARO como valor da dívida 

exequenda a quantia de R$203.188,25 (duzentos e três mil e cento e 

oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) atualizada até a data de 

30/11/2019, com fundamento no art.509, I, do CPC.8.INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, 

conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10%, 

sobre o valor da execução, conforme §1º, art.523,CPC/2015.9.Decorrido o 

prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de PENHORA do 

bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para satisfação do 

crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo 

auto e intimando-se imediatamente o Executado, conforme §3º, 523, 

CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo 

correu à sua revelia.10.Sendo o caso de penhora online, venham-me 

c o n c l u s o s  p a r a  a  i n d i s p o n i b i l i z a ç ã o  d e  a t i v o s  v i a 

Bacen-Jud.11.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.12.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157391 Nr: 9772-12.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Salamoni, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dakar Veículos Ltda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Celino da silva - 

OAB:12961

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, com 

o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Após, voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160452 Nr: 1061-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. dos Santos Sousa, Hildon dos Santos 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 9.Frente ao exposto, DEFIRO o pedido de fl. 210 e, por consequência, 

EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Aragarças – GO, com a 

finalidade do cumprimento do Mandado de penhora e Avaliação dos 

veículos restritos à fl. 173, a saber: FORD RANGER XL 13F PLACA 

KEY-3268 / FIAT PALIO WEEKEND PLACA CKM-2174 / GM CHEVROLET 

C1404 PLACA KAV-6355, a ser cumprido pelo oficial de justiça, no 

endereço fornecido pelo Exequente à fl. 210, com intimação do Executado, 

na forma fo art. 841, §§1° e 2°, CPC/2015.10. O bem apreendido deverá 

ser depositado com pessoa indicada pelo Exequente, haja vista a 

inexistência de depósito público nesta Comarca. Não havendo pessoa 

indicada como depositária, o bem será guardado em algum depósito 

particular, sob as expensas do Exequente.11. CONCEDO ao oficial de 

Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, §2º, CPC/2015.12. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 65993 Nr: 8855-66.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Helena Moreira Ferreira, Marlei Moreira 

Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Beraldo Barros 

- OAB:MT 12.970

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro. (fls. 246)

2.Dessa forma, EXPEÇA-SE termo de penhora do imóvel de matrícula 

2.327, em nome do Executado e devidamente inscrito no Cartório de 

Registo de Imóveis de Barra do Garças, conforme cópias de fls. 248/249.

 3.Posteriormente, INTIME-SE a parte Exequente para que promova as 

diligências necessárias à devida averbação.

 4.Após, PROCEDA-SE à avaliação do imóvel citado no item 02.

5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16618 Nr: 149-41.1999.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Alves Rodrigues - 

OAB:25.227, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos

1. Intime-se a parte Autora para se manifestar, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5939 Nr: 712-40.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de DECIO FERNANDES DOS REIS, 

DORACI NEUSA RUI DOS REIS, Juliana Rui Fernandes dos Reis Gonçalves, 

Jussara dos Reis Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Charles Kendi Sato - OAB:21.060/ PR, 

Luciana Souza Fante - OAB:23610/PR
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 VISTOS.

1. Tendo em vista o falecimento do Executado Décio Fernandes dos Reis e 

a manifestação de suas filhas Juliana Rui Fernandes dos Reis Gonçalves 

e Jussara dos Reis Fernandes, INTIMEM-SE-AS, por meio do advogado 

constituído, para manifestar quem é a representante do espólio do de 

cujos, devendo, portanto, acostar cópia do termo de representação do 

espólio, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174899 Nr: 8444-76.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521, 

MARCELO GUIMARAES MAROTTA - OAB:10856/AM

 17.Diante do exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM e revogo os itens 6 e 7 

da decisão de fls. 369. Ainda, considerando que os cálculos foram 

realizados a mais de um ano, REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial 

para a atualização do débito.18.INTIME-SE a parte Executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida.19.Após, INTIME-SE o 

Autor para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.20.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262496 Nr: 14559-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Ribeiro Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Batista dos Santos, Valdirene

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:MT 23.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nataly Gimenez Barbosa - 

OAB:26244/O

 Vistos

1. Haja vista o falecimento da parte Autora e a manifestação de fls. 

131/154, HOMOLOGO A HABILITAÇÃO da herdeira VALDIENE PEREIRA 

DOS SANTOS BRITO, nos termos do art. 687, CPC/2015.

2. Tendo em vista a juntada de documentos na contestação dos embargos 

de terceiro, INTIME-SE o Embargante para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 

1.221 da CNGC.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329554 Nr: 2658-07.2020.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Moraes da Silva, Erivani Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:28022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de Ação de Usucapião proposta por MARIA LUZIA DE 

PAULA em face de MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA e ERIVANI 

ALVES DA SILVA.

2. CITEM-SE os Requeridos, nos endereços declinados na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO 

para o dia 12/05/2020, às 17h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

consignando as advertências legais, bem como citem-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.

3. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).

 4. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. 

Remetam-se cópias da inicial e documentos.

5. Notifique-se o Ministério Público.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277740 Nr: 5908-19.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Pinto Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prohab - Projetos Construção Civil Habitacional, 

Adauto Gonzalez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Trata-se de ação de usucapião ajuizada por DORVALINO PINTO MACIEL 

em face do espólio de PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL HABITACIONAL 

BARRA DO GARÇAS LTDA - PROHAB. A parte Autora relata que é 

possuidora de um imóvel situado na Rua “A”, nº 234, lote nº 04, quadra 01, 

Morada do Sol, em Barra do Garças – MT.

2. A inicial foi instruída com os documentos acostados às fls. 13/50, 

dentre os quais se destacam a certidão do imóvel e o memorial descritivo.

 3. O Município informou não ter interesse na demanda, todavia, informa 

que sobre imóvel incide débitos de IPTU. O Estado informou desinteresse 

na demanda, e a União não se manifestou.

 4. Os confinantes mesmo devidamente citados, permaneceram inertes.

 5. Outrossim, manifestam-se as partes informando que compuseram 

amigavelmente, uma vez que o Requerido não se opõe ao pedido de 

usucapião do Requerente, reconhecendo seu direito sobre o imóvel 

descrito, todavia, requer a isenção de taxas e custas processuais, nos 

termos do art. 90, §3º do Código de Processo Civil. E o Requerente 

renuncia os honorários sucumbenciais, para nada a reclamar.

 6. O Ministério Público manifestou-se pugnando pela homologação do 

acordo.

 7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 8. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

58/59, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

9. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. SEM honorários.

10. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

11. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296174 Nr: 285-37.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzivane Siqueira Guimarães, Edgar David de 

Figueiredo

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

SHCAIRA - OAB:140055, Ludmylla Nery de Oliveira - OAB:25.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 
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prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324619 Nr: 15324-74.2019.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Alves Vilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto, ante a falta de probabilidade do direito vindicado, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado.12. CITE-SE a 

Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência 

de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2020, 

às 12h00min (HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE a Autora por meio 

de seu advogado.13.Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC/2015. 14.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

15.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328578 Nr: 2127-18.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Santos de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 03v, FIAT STILO 

BLACKM 1.8 8V FLEX, chassi 9BD19242RB3102819, placa NWJ3481, cor 

PRETA, renavam 281323658, ano/fabricação 2010/2011, entabulado com 

fulcro no Decreto-Lei 911/69.10. Executada a liminar, CITE-SE a requerida 

para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 

15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.11. O bem 

apreendido deverá ser depositado com pessoa indicada pelo Requerente 

(fls. 05), haja vista a inexistência de depósito público nesta Comarca. Não 

havendo pessoa indicada como depositária, o bem será guardado em 

algum depósito particular, sob as expensas do Requerente.12. CONCEDO 

ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, §2º, 

CPC/2015.13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 301391 Nr: 3070-69.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA ANTUNES DA SILVA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no Decreto Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE os pedidos inicias para 

DECLARAR rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Autor o 

domínio, a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar 

torna-se definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo Autor, na forma 

do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69.10.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, nos termos do 

art.487, I, CPC/2015.11.Cumpra-se o disposto no artigo 2° da citada lei. 

OFICIE-SE ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência do veículo descrito à fl. 03v a terceiros que indicar.12.Em 

razão da sucumbência, CONDENO a Requerida no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. 13.Após o 

trânsito em julgado e o cumprimento das formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.14.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173108 Nr: 6265-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Motos Ltda, BCI - Brasil 

China Importadora e Distribuidora S/A - SHINERAY MOTOS, BV Financeira 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Braz Florentino Paes de 

Andrade Filho - OAB:32255/PE, Edinaldo Paulo Tenorio Verissimo - 

OAB:30642/PE, Esio Oliveira de Souza Filho - OAB:MT 15.687-A, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR, Maria Teresa Goes Pinheiro - 

OAB:36758/PE, Raizza Adrielly Ferreira da Silva Carvalho - 

OAB:20660/O MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, WALDIR 

CECHET JÚNIOR - OAB:4111

 VISTOS.

 1. DETERMINO a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

pagos pela Executada BCI - BRASIL CHINA IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA S/A (fls. 215), a serem creditados na conta corrente 

indicada pela Exequente às fls. 300, item “3”.

2. SUSPENDO O PROCESSO, até o deslinde do incidente (em apenso – 

Cód. 325466), com base no art. 134, §3º, CPC/2015.

 3. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286843 Nr: 11136-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvanio Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wmagney Rosa de Oliveira Silva, Crislaine 

Marreiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SOUZA SOBRINHO - 

OAB:22968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 VISTOS.

 1. INDEFIRO o pedido retro, tendo em vista que os Requeridos possuem 

advogado devidamente constituído nos autos.

2. INTIMEM-SE os Executados na pessoa de seu advogado via DJE quanto 

ao auto de imissão na posse.

 3. Após, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste requerendo o que entender de direito, sob pena de 

impossibilidade no prosseguimento do feito.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 296217 Nr: 315-72.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO ARANTES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de LOURENÇO ARANTES DE 

SOUZA.

2. A parte Autora foi intimada para se manifestar, sob pena de extinção 

por abandono da causa, conforme preceituado no art. 485, inciso III, do 

CPC.

 3. De acordo com a certidão de fl. 79, mesmo devidamente intimado, o 

Exequente quedou-se inerte.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

6. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. SEM custas.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 311978 Nr: 9018-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA ANDRE DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 Vistos

1. INTIME-SE a parte Autora para se manifestar quanto a petição de fls. 52, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328265 Nr: 1951-39.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léa Maria Torrezani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rosa de Oliveira, BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de apresentar os comprovantes de pagamento do 

IPVA do veículo objeto da lide, referente aos exercícios de 2014 à 2018, 

conforme mencionado à fl.06, assim como a comprovação de que o 

automóvel Ford Fiesta de placa NFU6192 se encontra alienado 

fiduciariamente à segunda requerida BV FINANCEIRA S/A no Sistema 

DETRAN-MT, com fundamento no art.320, do CPC.

2. No mesmo prazo, DEVERÁ aportar ao feito cópia das três últimas 

declarações de imposto de renda ou outro documento atualizado que 

efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício 

da Gratuidade da Justiça aos Requerentes, sob pena de indeferimento do 

pedido, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175842 Nr: 9681-48.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusmar Batista de Alcantis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, José Valério Júnior - OAB:MT 17.529, 

Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Ronaldo Batista Alves Pinto 

- OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.Tendo em vista que o processo de execução de titulo extrajudicial se 

delonga no tempo apesar de todos os esforços infrutíferos empreendidos 

pelo Exequente para garantir a execução, DEFIRO pedido retro e 

DETERMINO a suspensão da CNH do Executado, com fulcro no art. 139, IV 

do CPC e jurisprudências consolidadas do STJ colacionadas a seguir: (...) 

1. As medidas coercitivas típicas já foram tentadas sem sucesso. Assim, 

não restava ao credor senão tentar as medidas atípicas admitidas no art. 

139, IV, do CPC. 2. O juízo determinou a suspensão da CNH do devedor, 

que alega ter problemas de locomoção a pé, por problemas no nervo 

ciático. 3. O diagnóstico não informa se o devedor pode dirigir. E, de todo 

modo, seus veículos foram penhorados, não se verificando maior prejuízo 

na suspensão da CNH. 4. As medidas coercitivas não foram previstas 

para prejudicar os devedores, mas para obrigá-los a empenhar-se em 

cumprir com suas obrigações.OFICIE-SE o DETRAN para proceder à 

suspensão, devendo fazer constar resposta do cumprimento nos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias.5. Após, INTIME-SE o Exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito. 6.Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205366 Nr: 6803-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. J. A. da Silva Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por M.J.A. DA 

SILVA COMÉRCIO em face de BANCO BRADESCO S/A. Às fls. 189 

procedeu-se a intimação das partes para se manifestarem requerendo o 

que entenderem de direito, sob pena de extinção. Embora devidamente 

intimadas via DJE Nº 10589, as partes não se manifestaram (fls. 335), bem 

como intimada pessoalmente a parte autora para o devido prosseguimento 

do feito, a mesma quedou-se inerte (fls. 195).

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Considerando que o Requerido adimpliu com sua obrigação, conforme 

exposto às fls. 159/163, bem como o Exequente permaneceu inerte quanto 

ao andamento do feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 924, II, CPC/2015.

4. Eventuais CUSTAS e HONORÁRIOS pela Executada.

5. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

6. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186954 Nr: 7832-07.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira dos Santos, Marinho Pereira de 

Freitas, Wilmar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KERSIA LAIS SOUZA 

RODRIGUES - OAB:20942/0, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:MT 

17.795-O

 Vistos.

1. INTIMEM-SE os Requeridos, por meio dos patronos habilitados, para se 

manifestarem quanto ao pedido de habilitação às fls. 149/151, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 690 CPC/2015).

2. Decorrido o prazo sem manifestação, HOMOLOGO A HABILITAÇÃO da 

herdeira VALDIENE PEREIRA DOS SANTOS BRITO, nos termos do art. 687, 

CPC/2015.

3. Caso haja manifestação dos Requeridos, voltem-me os autos conclusos 

para deliberar acerca da habilitação da herdeira.

4. DEFIRO o pedido de citação por edital do REQUERIDO Marinho Pereira 

dos Santos, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c 

art. 256, II, do CPC/2015, haja vista que o Requerido não foi encontrado, 

conforme as fls.56 e 134.

5.Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo apresentação de 

contestação, desde já DECRETO à revelia do requerido e NOMEIO a 

Defensoria Pública desta comarca curadora especial, conforme art.72, II, 

CPC/2015, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.

6. Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329142 Nr: 2465-89.2020.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. D. R. Soares Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cielo S/A, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de pedido tutela antecipada em caráter antecedente movida 

por M. D. R. SOARES BRITO - ME em face de CIELO S/A e BANCO DO 

BRASILS/A, com o intuito de obtenção dos documentos consistentes em: 

a) extratos bancários de todas as contas de titularidade da Autora e de 

vendas nas máquinas de cartão do período de 2015/2020, além de todos 

os contratos de prestação de serviços, empréstimos, aditivos e outros 

firmados entre os litigantes; b) extratos de contas quanto aos 

recebimentos das vendas das máquinas Cielo nas contas bancárias da 

Autora e a destinação de todos os ativos.

2. Informa a parte Requerente que firmou Contrato de Adesão junto à Cielo 

S/A, em 2009, tendo como objeto a utilização de máquinas de cartão de 

crédito e débito da citada empresa, mediante cobrança de taxas fixas por 

cada venda transacionada nos respectivos aparelhos.

3. Aduz que a empresa Cielo S/A deveria administrar e depositar os 

valores das vendas, já descontadas as taxas acordadas, em conta 

bancária indicada pelo Requerente. Alega que as contas bancárias 

destinadas a receber tais créditos foram: a) conta corrente 57.078-8, da 

agência 7140-4; e b) conta corrente 57.078-8.

4. Assevera que a consultoria contábil analisando o período de janeiro de 

2018 a dezembro de 2019, constatou divergência entre as vendas 

efetivadas e os depósitos realizados, no montante de R$ 421.041,36 

(quatrocentos e vinte e um mil quarenta e um reais e trinta e seis 

centavos).

5. Afirma que ao procurar os Requeridos na tentativa d solucionar 

amigavelmente a pendência não obteve êxito.

6. Por tais razões requer em tutela antecipada de caráter antecedente que 

os Requeridos apresentem: a) extratos bancários de todas as contas de 

titularidade da Autora e de vendas nas máquinas de cartão do período de 

2015/2020, além de todos os contratos de prestação de serviços, 

empréstimos, aditivos e outros firmados entre os litigantes; e b) extratos 

de contas quanto aos recebimentos das vendas das máquinas Cielo nas 

contas bancárias da Autora e a destinação de todos os ativos, bem como 

se abstenham de efetuar bloqueios sobre os valores dados em garantia e, 

por fim, que seja deferida a consignação em pagamento dos juros 

advindos da utilização de conta garantida, no valor de R$ 1.800,00 em 

conta indicada por este Juízo.

7. Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/272

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. A exibição de documento que ora se pleiteia, por meio do procedimento 

de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, por certo, é cabível como 

medida preparatória, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de ação, 

bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes 

e a comprovação de prévio pedido administrativo às Requeridas, que 

tenha sido negado ou não atendido em prazo razoável.

10. Além disso, segundo entendimento já demonstrado pelo STJ, 

Informativo nº. 553, o pedido relativo à exibição de documentos pode ser 

feito de forma cautelar em caráter antecedente pelo rito comum do art. 305 

e ss. c/c art. 318 e ss. do CPC/2015 ou pelo rito da produção antecipada 

de provas do art. 381, do mesmo diploma legal que, por sua vez, é mais 

simplificado.

11. Dito isso, INTIME-SE a parte autora para, querendo, EMENDAR a inicial 

juntando documentos idôneos capazes de comprovar a negativa das 

Requeridas em apresentar os respectivos documentos ou o não 

atendimento do pedido administrativo em tempo razoável, no prazo de 15 

(quinze) dias, com fundamento no art. 320, CPC/2015, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, p. único, 

CPC/2015.

12. No mesmo prazo INFORME a parte Autora se pretende seguir pelo rito 

do art. 305 e ss. c/c art. 318 e ss., CPC/2015 ou pelo rito da produção 

antecipada de provas do art. 381, do CPC/2015.

13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328805 Nr: 2266-67.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Johnathan Gonçalves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Ricardo Barros - 

OAB:PB 21.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

SUSPENDER a cobrança das faturas dos meses de janeiro e fevereiro da 

unidade consumidora 6/2862516-8, com valores de R$ 2.025,35 (dois mil e 

vinte cinco reais e trinta e cinco centavos) e R$ 2.052,69 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) com vencimento em 

17/01/2020, 17/02/2020, bem como a fatura do mês de janeiro da unidade 

consumidora 6/2793265-6, com valor de R$ 449,75 (quatrocentos e 

quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos, devendo a Requerida 

se abster de interromper o fornecimento de energia em razão do débito 

discutido nos presentes autos, por não se encontrar nas hipóteses do art. 

6º, §3º, da Lei nº. 8.987/95. 19.DETERMINO à Requerida que proceda à 

exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito em 

razão da dos débitos decorrente das faturas do mês de janeiro e fevereiro 

da unidade consumidora 6/2862516-8 e do mês de janeiro da unidade 

consumidora 6/2793265-6, no prazo de 05 (cinco) dias.20.FIXO, desde já, 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de 

descumprimento da presente decisão, com fulcro no art. 536, §1º, do 

CPC/2015.21.CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o 

dia 12 DE MAIO DE 2020, ÀS 16h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).22.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as 

partes e o Ministério Público. 23.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 4º, §1º da Lei 1.060/50.24.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 101617 Nr: 6620-87.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Regina Lisboa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdon Varjão, Malba Thania Alves 

Varjão, José de Arimathea Varjão, Maria Honória Varjão, Espólio de Maria 

do Rosário Peres Varjão, Joelmar Nicodemos Peres Varjão, Valdon Varjão
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT, 

Milton Martini - OAB:, Thyago Monteiro de Oliveira - OAB:13.429 - 

MT

 15.Diante do exposto e de tudo que nos autos consta, REJEITO os 

embargos declaratórios (fl. 175) com fulcro no art. 1.022, CPC/2015, por 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 

1 7 2 / 1 7 4 ,  m a n t e n d o - a  i n c ó l u m e ,  p o r  s e u s  p r ó p r i o s 

fundamentos.16.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232954 Nr: 11177-10.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial oposta por SICREDI 

ARAXINGU-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU em face de ATACADISTA 

ATLÂNTICO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME e 

MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS. A parte Exequente alega ser 

credora do Executado no valor de R$ 17.222,65 (dezessete mil, duzentos 

e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).

2. À fl. 92 ocorreu a citação do devedor Maurandir Rodrigues Dos Passos, 

enquanto a citação do devedor Atacadista Atlântico Comércio de Gêneros 

Alimentícios Ltda Me, não obteve sucesso até o presente momento. Por 

conseguinte, a parte Exequente requereu às fls. 111/113 o arresto on-line 

via sistema BacenJud, na tentativa de fazer com que os executados 

viessem ao processo com o possível bloqueio, entretanto, a diligência 

restou infrutífera.

3. Após, este juízo deferiu à fl. 147, o bloqueio via Renajud dos veículos 

existentes em nome do Executado Maurandir Rodrigues dos Passos, 

restando-se restrito a circulação de uma moto Honda/CG150 FAN como 

resultado.

4. À decisão de fl. 161, fora indeferido o pedido de suspensão do feito 

pleiteado pela parte Autora, haja vista a restrição da motocicleta 

supracitada, no mais, intimou-se a Exequente para promover a citação da 

Demandada Atacadista Atlântico Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda 

Me.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 6. DEFIRO o pedido na forma manejada, determinando a consulta junto ao 

sistema INFOJUD/SIEL, no intuito de obter o endereço da parte requerida.

 7. Com a consulta nos autos, se diferente o endereço, PROCEDA-SE a 

citação do Executado. Se idêntico ao endereço constante na peça 

inaugural, INTIME-SE o Exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235217 Nr: 12885-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva, 

Francyelle Silva dos Santos

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

SHCAIRA - OAB:140055, Ludmylla Nery de Oliveira - OAB:25.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. POSTERGO a análise do pedido de fl. 175/177. INTIME-SE o Exequente 

para que informe a este Juízo se há interesse nos veículos restritos à fl. 

102/103, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de baixa da restrição judicial 

oriunda da presente ação.

2. Transcorrido o prazo acima aludido, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328782 Nr: 2249-31.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Oliveira de Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIMEM-SE as 

partes para que compareçam ao Mutirão de Conciliação das Ações de 

Cobrança Securitária – DPVAT, a fim de realizarem audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 30 DE MARÇO DE 2020, 

ÀS 09h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27 Nr: 34-79.1983.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alfredo Tonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Ludmylla Nery de Oliveira - OAB:25.629/MT, Marcial 

Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Flávio Gomes e 

Bitterncourt - OAB:36.406 GO, Bruno Faria - OAB:35.171-GO, SIDNEI 

VALETIM BITTERNCOURT - OAB:OAB/GO 25.061

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido retro (fls. 621), uma vez que incumbe à parte 

diligenciar extrajudicialmente a fim de localizar bens do Executado 

passíveis de penhora, não sendo possível a transferência de tal encargo 

ao Juízo.

 2. Sendo assim, INTIME-SE o Exequente, para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade no prosseguimento do feito.

 3. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91092 Nr: 4929-72.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Macedo Saporiti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Sergio Nieri, Joaquim Antonio de Almeida 

Prado, Alice Mello de Almeida Prado, Luiz Antonio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Henrique Alves Ferreira da Silva - OAB:38835/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Flávio Markman - OAB:18113/SP, Manoel Antônio de 

Rezende David - OAB:6078-MT, Nilson Balbino Vilela Junior - 

OAB:5.982-MT, thaisa maria de souza minozzo - OAB:10449/MT, 
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Xavier Leonidas Dallagnol - OAB:MT - 9786

 Vistos.

1.INTIMEM-SE as partes executadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagarem o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328062 Nr: 1857-91.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nayara Nunes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do Executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art. 231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328295 Nr: 1966-08.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do Executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art. 231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173913 Nr: 7157-78.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Macedo Saporiti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Sergio Nieri, Joaquim Antonio de Almeida 

Prado, Alice Mello de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA - OAB:5.444/MT, Manoel Antônio de Rezende David - 

OAB:6078-MT, Nilson Balbino Vilela Junior - OAB:5.982-MT, NILSON 

BALBINO VILELA JUNIOR - OAB:5982/O, Thaísa Maria Rodrigues 

Held - OAB:MT 14.478, Xavier Leonidas Dallagnol - OAB:MT - 9786

 Vistos.

1.INTIMEM-SE as partes executadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagarem o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170694 Nr: 3131-37.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filomena de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 5.Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações, indagando se a parte executada pretende dá-los como 

pagamento da dívida.6.Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens 

penhoráveis o oficial de justiça descreverá na certidão todos os bens que 
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guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 

2º, do CPC).7.Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de 

justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o 

competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte 

executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, 

o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de 

arrombamento (art. 846 do CPC).8.Existindo bens gravados de ônus reais, 

a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, independentemente de 

nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte 

executada para a intimação da penhora, competirá ao oficial certificar 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que este magistrado 

poderá dispensar a intimação ou determinar novas diligências, consoante 

inteligência do artigo 841 do CPC. Não tendo a parte executada bens neste 

foro, dê vida ao art. 845 do CPC.9.DEFIRO as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC, outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali 

insculpidas.10.Expeça-se o necessário. 11.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280849 Nr: 7690-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barra Fomento Mercantil Ltda, Elidia Paula da Silva 

Assunção, Stefania Roberta Garcia Cedar Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Faria Neto, Luciene Ludovico de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos, cópia da matricula 

atualizada dos imóveis que almeja a penhora.

 2. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido retro.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 319631 Nr: 12875-46.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Delmar Holenbach Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MOREIRA DOS 

SANTOS - OAB:24241/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Tendo em vista a certidão de fls. 44 e considerando a falta de tempo 

hábil para a citação da Requerida, CANCELO a audiência designada para o 

dia 03/03/2020.

2. DETERMINO que o Oficial de Justiça justifique o motivo da não 

localização da testemunha, considerando que a certidão ficou vaga.

 3. Após, INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 5 (cinco) dias se 

manifestarem, requerendo o que entenderem de direito.

4. Não havendo manifestação, devolva-se os autos ao juízo deprecante.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 322446 Nr: 14279-35.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Vieira Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Educacional de Montes Belos - FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Júnior de Oliveira - 

OAB:GO/46.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Tendo em vista a certidão de fls. 27 e considerando a falta de tempo 

hábil para a citação da Requerida, CANCELO a audiência designada para o 

dia 03/03/2020.

2. Considerando que não houve manifestação da parte autora conforme 

certificado às fls. 35, devolva-se os autos ao juízo deprecante.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 326028 Nr: 758-86.2020.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN Tavares Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Souza Costa - 

OAB:208362/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 

28/04/2020, às 16h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas (art. 701, § 1º, CPC/2015). Conste, ainda, que não sendo 

pago o débito e se não forem oferecidos embargos no prazo legal, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, 

CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 5339-04.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte exequente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Barra do Garças, 04 de março de 2020

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 208487 Nr: 8592-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, Simiramy 

Bueno de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBERE RICARDO JANUARIO 

EVANGELISTA - OAB:292032

 Vistos etc.

Considerando o equivoco de fl. 118. Defiro o pedido formulado pela 

exequente, à fl. 120, a fim de seja cumprida, nos termos da decisão de fl. 

117.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 76 de 913



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 299085 Nr: 1791-48.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMdA, FCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.393, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218087 Nr: 1680-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmi Cardoso Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Daniele Barbosa Maia - OAB:58831, João Marlon 

Gimenez - OAB:10485-RO, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogada Daniele 

Barbosa Maia OAB 58831 , para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221606 Nr: 3824-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardo Mazzutti, Geraldo Martins do Carmo, 

Geraldo Martins do Carmo Junior, BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Jorge Ibañez de Mendonça Neto - 

OAB:163506-OAB/SP, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:SP 206.727, 

Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Ricardo Vendramine 

Caetano - OAB:SP 156.921

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228410 Nr: 7988-24.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juma Frivalle Agropecuária e Participações Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

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

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250030 Nr: 6196-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso, Marcelo Sabino de Oliveira Vander Velden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271249 Nr: 1771-91.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271268 Nr: 1790-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, RODRIGO SCOPEL - 

OAB:40004

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271321 Nr: 1842-93.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177, 

Paulo Henrique Menezes Freitas - OAB:24641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166498 Nr: 8982-91.2012.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Correia Miranda de Oliveira, Wisman Pinheiro 

Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eutália Amaral da Silva, Gisele Almeida Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172842 Nr: 5981-64.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alves Cruvinel da Silva, Rita de Kassia Araújo 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Santos Farias, Aparecido Carlos Kroll

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817/MT, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238423 Nr: 15102-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Maciel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice de Araújo Ormenezi, Daniel Oliveira 

Favretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Gilmar Moura Nascimento - OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogadoWoriston 

Barros da Cruz OAB 26106-0 para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154994 Nr: 6728-82.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alipio Paula Siqueira, Margarida Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Cláudia de Castro, Carlos Alberto Pinto 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação da advogada Luceny 

Rodrigues Severino de Lima OAB/13.988-1 GO , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171599 Nr: 4347-33.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Batista de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, Maria 

Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para atualizar o seu endereço e telefone de 

contato, bem como de seu patrono, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153879 Nr: 5335-25.2011.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Walter Barbosa Ferolla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artemio Listoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Morillo Cremasco Junior - OAB:600-A/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298067 Nr: 1298-71.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Eduardo Pellegrini de Arruda Alvin - 

OAB:SP/118.685, José Manoel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:SP/12.363, Mario Lucio de Lima Nogueira Filho - 
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OAB:PB/12.774, Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 156.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:SP 206.727

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160099 Nr: 534-32.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Santiago Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. L. Comércio Exportação e Importação 

Ltda, BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - OAB:4318-B, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160194 Nr: 699-79.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Cristina Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. L. Comércio Exportação e Importação 

Ltda, Brasilveiculos Companhia de Seguros - BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - OAB:4318-B, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160201 Nr: 708-41.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Maria da Silva Oda, Ilmar Oda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. L. Comércio Exportação e Importação 

Ltda, Brasilveiculos Companhia de Seguros - BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Silva Coelho - 

OAB:23355-DF, Alline Rizzie Coelho Oliveira Garcia - OAB:24367-DF, 

Carolina B. P. Salvador - OAB:10279/MT, Eduardo Faria - OAB:4318-B

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220768 Nr: 3270-81.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon César Pereira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lares Materiais Para Construção Ltda, Antônio 

da Silva Barreto Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227283 Nr: 7216-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Gonçalves e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228570 Nr: 8096-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Maria Rodrigues, Lourival Moreira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Espolio de Ignez Benacchio 

Regino, Pedro Simon Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Lourival Moreira da Mata - OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Antônio Alves de Sousa Filho - OAB:GO 12.415, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, RENATA 

BENACCHIO REGINO - OAB:224309

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LOURIVAL MOREIRA 

DA MATA, para devolução dos autos nº 8096-53.2016.811.0004, 

Protocolo 228570, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250019 Nr: 6185-69.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osana Rodrigues de Menezes, Marila Rodrigues de 

Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- HONORÁRIOS PERICIAIS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do despacho proferido nos autos, 

impulsiono o feito para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem nos autos acerca dos honorários periciais no valor de R$ 

5.000,00 , no prazo de 10 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271778 Nr: 2142-55.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayra Silva Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivan Rego da Silva, Vanuza Pereira dos 

Santos, Karen Ramos Maracaípes, Sanderson Bernardes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173098 Nr: 6255-28.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, Adão Maria 

dos Santos, Guilherme Augusto de Paula Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

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

Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271311 Nr: 1832-49.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296647 Nr: 577-22.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Péricles Santos Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299085 Nr: 1791-48.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Regina de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilzete Gomes Morais de Abreu, Fabiana 

Carla de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.393, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315646 Nr: 10927-69.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303682 Nr: 4340-31.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecy Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP/4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 
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OAB:150060

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313939 Nr: 10020-94.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cunha Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314654 Nr: 10379-44.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evani Moreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Guincho Trevo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317874 Nr: 12098-61.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro de Jesus Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185301 Nr: 6524-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP, RAFAEL RABAIOLI RAMOS - 

OAB:14.796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar da Silva - 

OAB:28753/RS

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185513 Nr: 7125-39.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188173 Nr: 8813-36.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

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

OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 
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precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197456 Nr: 2186-79.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Oliveira da Silva, Carlos Alexandre Oliveira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

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

Lima - OAB:MT 3.127-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte apelada/

(?) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206390 Nr: 7384-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Limongi de Freitas Elerate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, João Pedro de Deus Neto - OAB:135.506/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161939 Nr: 2942-93.2012.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11483-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte apelada/

(?) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175237 Nr: 8866-51.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Salete Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176575 Nr: 10590-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Soares Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178579 Nr: 535-46.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rone Von Augusto Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023, Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte apelada/

(?) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280795 Nr: 7647-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de Abreu, Fabiana Carla de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290474 Nr: 13298-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perfilados Multiaço Indústria e Comércio EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Construções e Projetos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

FERREIRA GOMES, para devo lução dos autos nº 

13298-40.2018.811.0004, Protocolo 290474, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291247 Nr: 13737-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rocha Medrado Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Soares da Silva, BANCO DO BRASIL 

S/A - Ag. De POCONÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298885 Nr: 1665-95.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPALICE MARIA MARTIS ´PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:SP 198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300525 Nr: 2650-64.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferraz e Rebelatto Ltda, GILSON ELSNER 

REBELATTO, Klenia Siqueira Ferraz Rebelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Moraes - OAB:21078, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301736 Nr: 3249-03.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D4 - Comércio de Máquinas Usadas Ltda, Elcio 

Luiz Brunelli Passerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte executada, 

via DJE, para nos termos do calculo de folhas 62, efetuar o pagamento do 

parcelamento do débito, em conformidade com a decisão de folhas 61, 

comprovando nos autos, mensalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306833 Nr: 6106-22.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:MT/163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224350 Nr: 5531-19.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odethe Farias Toledo

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235541 Nr: 13097-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Rio Tapirapé Ltda Me, Antônio 

Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235842 Nr: 13317-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Rio Tapirapé Ltda Me, Antônio 

Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235921 Nr: 13359-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claudio Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237611 Nr: 14548-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva da Silva Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238463 Nr: 15142-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Renata Farias 

Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244887 Nr: 2696-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Masetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio de Almeida Ferreira - 

OAB:19625/MT., FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - OAB:5.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249300 Nr: 5729-22.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Alves dos Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte apelada/

(?) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.
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3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256399 Nr: 10499-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES TEIXEIRA TERRAPLANAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira, Rogério Barros Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVON PIRES GONÇALVES 

FILHO - OAB:38.840/GO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260582 Nr: 13338-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Vale do Sonho Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Ferreira Bueno - 

OAB:217597/SSP/SP, Rogerio Antonio Pereira - OAB:95144/s9

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265548 Nr: 16523-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir Cazelli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- HONORÁRIOS PERICIAIS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do despacho proferido nos autos, 

impulsiono o feito para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem nos autos acerca dos honorários periciais no valor de R$ 

8.480,00 ( oito mil e quatrocentos e oitenta reais) , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313856 Nr: 9979-30.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algar Multimidia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comatic Comércio e Serviços Ltda, Pedro José 

Vieira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NEVES HENRIQUE - 

OAB:110.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314551 Nr: 10312-79.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubi Modas Barra Ltda EPP, Hernane Alves de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314985 Nr: 10572-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Nolasco Guimarães Filho, Hélio Britto Di 

Migueli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SIMITAN SEGATTO - 

OAB:24076/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315468 Nr: 10837-61.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Aguinalda Soares da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321175 Nr: 13676-59.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Construções e Projetos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perfilados Multiaço Indústria e Comércio EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

FERREIRA GOMES, para devo lução dos autos nº 

13676-59.2019.811.0004, Protocolo 321175, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321660 Nr: 13888-80.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sthéfany Martins Morais Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu, Mitsiu Sumitomo Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930, Luiz Flavio Martins Ribeiro - OAB:MT n.º 18.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323076 Nr: 14612-84.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara Manuela Bazan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Floriano Tonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324493 Nr: 15245-95.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65639 Nr: 8533-46.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrafish Industria e Comercio de Pescados 

Ltda - 04.448.921/0001-72

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para manifestar o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68499 Nr: 2002-07.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN&SL, CAdJdS, JBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para manifestar o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74933 Nr: 7968-48.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para manifestar o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97887 Nr: 2891-53.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Roberto Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para manifestar o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150748 Nr: 543-28.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Marcelo Souza Nazario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.214 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre a (s) precatória (s) devolvida (s). In verbis: “Art. 1.214. 

Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro 

expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de 

determinação judicial. ”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151551 Nr: 1732-41.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperforte - Coop. de Economia e Créd. Mútuo dos 

Func. Inst. Financ. Púb. Fed.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonzaga Nery

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - OAB:25.467, Sidney 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152247 Nr: 2893-86.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clima Nogueira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael 

de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161966 Nr: 2982-75.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteria Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ribeiro Napolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para manifestar o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165931 Nr: 8183-48.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Mendonça Gonçalves, Ailton Gonçalves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166616 Nr: 9139-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Alves Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada, por DJE, a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171351 Nr: 4038-12.2013.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila de Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da Neiva - OAB:OAB/GO, MARIA 

EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208487 Nr: 8592-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, Simiramy 

Bueno de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBERE RICARDO JANUARIO 

EVANGELISTA - OAB:292032

 Nos termos da CNGC e considerando o despacho retro, impulsiono os 

presentes autos e oficie à Conta Única para vincular o valor bloqueado de 

fl. 124 v.º. Após, proceder a intimação da parte ré do bloqueio às fls. 

124/126, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme § 3º, artigo 854 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221360 Nr: 3658-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmiro Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Moreira de Souza, Imobiliária Nelmar 

Ltda, Dorivaldo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, Nivaldo Ferreira dos Santos - OAB:MT 19.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Dorivaldo Cardoso - OAB:MT/2.091

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224191 Nr: 5402-14.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Miguez, Maria Regina Marcelino 

Miguez, José Antônio Guedes Miguez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zootec Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Alves Canedo - 

OAB:22.542, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte 

apelada/ora requerente para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242460 Nr: 1047-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira, Ivone Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244636 Nr: 2497-02.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMÍNIO PILOTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para manifestar o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254555 Nr: 9315-67.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vitor de Jesus Câmara, José Vitor de Jesus 

Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Araujo de Jesus Câmara, Fabiana 

Rodrigues Câmara, Gabriel de Araujo de jesus Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT, Luiz Regis Galvão Filho - OAB:SP 147.387

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 269807 Nr: 892-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BORGES DE MOURA (LIMPEX 

PRODUTOS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS), FERNANDA 

SOARES NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273925 Nr: 3500-55.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita R. Petraroli - 

OAB:130291/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279768 Nr: 7083-48.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Venâncio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Bernardes Guimarães Prudente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 12.650, 

JOSICARMEM VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 Considerando os embargos declaratórios com efeitos infringentes de fls. 

112/124, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte contrária/embargada para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292689 Nr: 14511-81.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcilene Naves dos Santos, Erica Nubia Lopes de 

Moraes Carvalho, Josisleia Amelia Carneiro Rezende, Luiza Helena Peres 

Rodrigues, Marcio Paz Câmara, Maria Ramos Barretos Varjão, Marlene 

Francisca da Silva, Valdirene Maria Lopes, Patricia Lorena Candida dos 

Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade Estácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299544 Nr: 2061-72.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital 

Albert Einstein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alípio Peres dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislene Cemaschi Lima 

Padovan - OAB:OAB/SP 125.098, Tatiana Maria Paulino de Sousa - 

OAB:208032/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se oficie ao Juízo Deprecante solicitando a intimação 

da parte autora a efetuar o pagamento da complementação da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça Ugo Mariano de Souza, no valor de R$ 72,00 

(setenta e dois) reais, quantia esta que deverá ser recolhida através de 

guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando 

cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) 

dias a partir da presente intimação.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309474 Nr: 7616-70.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massaru Arikawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sumiko Arikawa Shinkal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISSAMU IVAMA - OAB:44817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310462 Nr: 8179-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elionai Cesar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Nos termos do artigo 702, §5º do CPC e considerando que os embargos 

minitórios foram no prazo legal, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a intimação da parte autora para se manifestar acerca dos 

embargos monitórios no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321501 Nr: 13836-84.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postalis - Instituto de Seguridade Social dos correis e 

Telégrafos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - Paiva Agricultura S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SAMPAIO 

BARBOSA - OAB:176641-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – intimar autor diligência – carta 

precatória

Nos termos do Art. 393 da CNGC, considerando que a parte autora não 

depositou o valor da diligência para cumprimento da missiva, impulsiono os 

presentes autos para que se proceda a expedição de ofício solicitando 

intimação da parte autora para efetuar a diligência do oficial de justiça no 

valor de R$ 2,50 ( dois reais e cinquenta centavos) por km rodado, 

considerando ser zona rual, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução 

da missiva sem cumprimento : “Art. 393. Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de 

intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou 

providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou 

outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias.

 § 1º As precatórias na situação do caput deste artigo depois de 

relacionadas pela secretaria, com valor das custas e despesas 

pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro para serem 

devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas.

 § 2º O prazo previsto no caput deste artigo contar-se-á da juntada aos 

autos do comprovante de recebimento, pelo Juízo deprecante, do ofício a 

ele encaminhado solicitando providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42463 Nr: 4744-10.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário Alves Belém

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67992 Nr: 1528-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Batagin Sobrinho, Emilio Carlo Nogueira 

Batagin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYCURGO LEITE NETO - 

OAB:1530-A/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13118 Nr: 369-39.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO QUIRINO RIBEIRO, Ozair Fernandes da Silva, 

Corbiniano Querino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Quirino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

oficiada à Justiça Federal (fl.583, item 4) para solicitar a devida 

transferência da penhora no valor de R$ 566.370,65 (quinhentos e 

sessenta e seis mil, trezentos e setenta reais e sessenta e cinco 

centavos.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 299842 Nr: 2235-81.2019.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHEC, EPEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 Considerando que a parte exequente deixou de manifestar-se acerca dos 

comprovantes de pagamentos apresentados pelo executado às fls. 44/49, 

determino a intimação da exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se se recebeu tais valores.

 Após, voltem-me os autos conclusos para análise da justificativa 

apresentada pelo executado e demais manifestações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 316118 Nr: 11179-72.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLR, RSLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raylene Sousa Lacerda 

Rodrigues - OAB:18271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca do acordo acostado aos autos e, 

após, conclusos para análise de eventual homologação.

 Nesse passo, determino o cancelamento da audiência de conciliação e 

mediação designada no presente feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325710 Nr: 624-59.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATL, NdLMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre-me registrar que deixou o autor de indicar o nome e o 

endereço do polo passivo da presente demanda, cingindo-se em alegar 

que não há oposição expressa manifesta pelo genitor e postulou pela 

respectiva citação por edital.

 Não obstante, malgrado tenha requerido os benefícios da gratuidade de 

justiça, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Ante o exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida correção do polo passivo e 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça.

 Após, venham-me os autos conclusos para análise do pedido de citação 

por edital.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 328896 Nr: 2339-39.2020.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ducelina Sirqueira da Costa, Geracino Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329341 Nr: 2577-58.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHBdA, FFBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, inc. II do CPC). Anote-se na capa dos autos a 

prioridade de tramitação prevista no art. 152, parágrafo único, da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 

art. 1.048, inciso II e parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Defiro o 

prosseguimento, na fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, previsto no 

art. 528 do Código de Processo Civil. Por consequência, determino a 

intimação do devedor para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito 

alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, ex 

vi do artigo 528 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 272518 Nr: 2651-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corinta Maria dos Arbués 

Nery - OAB:MT 21.080, Núcleo de Prática Jurídica - Cathedral - 

OAB:, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 Posto isso, resolvendo o mérito da causa, na forma do art. 485, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de 

CONDENAR o requerido CARLOS ANTÔNIO SOUSA MORAIS ao 

pagamento de alimentos em favor dos menores Khetelly Dionilce Oliveira 

Morais, Carlos Gabriel Oliveira Morais, Felipe Tayllo Oliveira Morais e Davi 

Oliveira Morais, que fixo em 1 (um) salário mínimo vigente, abrangendo os 

quatro filhos, devendo ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, bem 

como responder por 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias.Condena-se o réu ao pagamento dos custos 

sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Depreque-se a intimação do Requerido para o endereço 

informado às fls. 31.Intime-se a parte autora por meio da Defensoria 

Pública.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324575 Nr: 15283-10.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MESC, Juliana Pereira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rafael Rocha Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ayres Brito - 

OAB:27714E, Rosana da Silva Freitas Ayres - OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar o Termo de Compromisso de Inventariante expedido nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 326683 Nr: 1045-49.2020.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellison Martins Oliveira Bosaipo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, 

determinando o arquivamento dos autos.Custas pelo autor.Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327694 Nr: 1685-52.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Nayara Nascimento das Neves Soares, Neide 

Nayara Nascimento das Neves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdeci Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar o Termo de Compromisso de Inventariante expedido nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 328758 Nr: 2242-39.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Coelho de Morais, Vinicius Gabriel de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, remetam-se os autos ao Ministério Público, após, venham-me 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 165710 Nr: 7898-55.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMPS, Ruttila Maciel Paraguassu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Sampaio Soares

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

de Mato Grosso - OAB:, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, determino que a Secretaria proceda a substituição da capa 

do presente feito, em razão de estar danificada, bem como para fins de 

padronização.

 No que se refere à expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, de 

rigor, o deferimento do pedido.

 Nesse passo, determino a penhora do FGTS depositado em conta 

bancária vinculada ao nome/CPF do executado, devendo a Caixa 

Econômica Federal ser previamente oficiada a, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar se o executado está inscrito no FGTS e o saldo existente na sua 

conta vinculada, sendo que, na hipótese da existência de saldo positivo, 

deverá a instituição financeira, na mesma oportunidade, proceder à 

indisponibilidade do numerário até o montante da dívida, atualizada.

 Encartado aos autos a resposta da determinação acima, intime-se a parte 

autora para manifestar-se e requerer o que entender de direito, 

consignando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da medida.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 328966 Nr: 2366-22.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:MT 4.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Designo audiência de instrução para a data de 21 de abril de 2020 às 

12h30mim, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

6) Notifique-se o juízo deprecado acerca a audiência designada, conforme 

exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo desnecessária a 

intimação dos patronos das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 295675 Nr: 16376-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVdSdS, Edna Sousa Bazilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex dos Santos Santana

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX DOS SANTOS SANTANA, Filiação: 
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Valdetina Maria dos Santos e Moacy Santana, data de nascimento: 

02/07/1990, brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, casado(a), 

cobrador/aux. de parque, Telefone 61-99318-4584. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, NA CONFORMIDADE DO 

DESPACHO E DA INICIAL, PARA RESPONDER, CASO QUEIRA, A AÇÃO. 

INTIMAÇÃO DA PARA EXECUTADA PARA, NO PRAZO DE 15(QUINZE) 

DIAS, PAGAR A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 5.121,43 (CINCO MIL CENTO E 

VINTE UM REAIS, QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), SOB PENA DE 

APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA 

EXECUÇÃO, CONFORME § 1º ARTIGO 523 - CPC/2015. O VALOR DA 

DÍVIDA DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA POUPANÇA NR. 

00072641-8, AGÊNCIA 1308, OPERAÇÃO 013, DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, EM NOME DA GENITORA EDNA SOUSA BAZÍLIO - CPF 

550.226.421-15.

Resumo da Inicial: ADIMPLIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- EXECUÇÃO DE ALIMENTO. DOS FATOS: 

INICIALMENTE CUMPRE REGISTRAR QUE, AJUIZADA AÇÃO DE 

ALIMENTOS, EM AUDIÊNCIA OS GENITORES ACORDARAM A TÍTULO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA A EXEQUENTE O PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR 

CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. OCORRE QUE O GENITOR DA 

EXEQUENTE, DEIXOU DE CUMRIR O QUANTUO ESTIPULADO EM JUÍZO, 

ENCONTRANDO-SE INADIMPLENTE COM SUA OBRIGAÇÃO, DESDE 

NOVEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2019. NO QUE TANGE AOS MESES 

VENCIDOS DE NOVEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2019, QUE 

CORRIGIDOS SOMAM O VALOR DE R$ 5.121,41 (CINCO MIL CENTO E 

VINTE E UM REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS). O DÉBITO ACIMA 

INDICADO, DEVE SER CORRIGIDO, A PARTIR DA PROPOSITURA DA 

AÇÃO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1º (UM POR CENTO), DO MÊS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, autorizo que a citação da parte não 

encontrada para citação pessoal seja feita por edital.Determino, nos 

termos do artigo 257, inciso II do Código de Processo Civil, a publicação do 

edital na rede mundial de computadores – por intermédio do Diário da 

Justiça Eletrônico - DJE, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça (acaso estes últimos sistemas já 

encontrem-se em pleno funcionamento), que deve ser certificada nos 

autos.Consoante dispõe o inciso III da norma acima citada, determino o 

prazo de 30 (trinta) dias para o edital em questão.Deixo de determinar a 

publicação do edital em jornal local de ampla circulação ou por outros 

meios (artigo 257, parágrafo único), eis que inexiste jornal na comarca e 

não há outros meios mais efetivos que a rede mundial de computadores 

para tal.Fica o requerente advertido que, eventualmente comprovado que 

fora alegada dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras 

para a realização de citação por edital, incorrerá em multa de 5 (cinco) 

vezes o salário-mínimo, conforme autoriza o artigo 258 caput do Código de 

Processo Civil.Expirado o prazo do edital, o que deverá ser certificado, 

voltem-me os autos conclusos para análise de necessidade de nomeação 

de curador especial.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Édina Margareth 

Ferreira Moraes, digitei.

Barra do Garças, 06 de março de 2020

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 300960 Nr: 2857-63.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas de Abreu Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Campos Cavalcanti

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO CAMPOS CAVALCANTI, Rg: 

1781938, Filiação: Antonieta Campos Cavalcanti e José Carlos Ponciano 

Cavalcanti, brasileiro(a), solteiro(a), segurança/administrador de empresa, 

Telefone 61-98569-5357. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA EM 03 (TRÊS) DIAS, 

PAGAR A DÍVIDA ALIMENTAR NO VALOR DE R$ 1.365,93 (UM MIL, 

TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E TRÊS 

CENTAVOS), PROVAR QUE O FEZ OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE 

EFETUÁ-LO, ARTIGO 528 DO CPC, SOB PENA DE PROTESTO, CONFORME 

§ 1º DO ARTIGO RETRO, E DE DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO CIVIL, 

CONSOANTE § 3º DO MESMO DISPOSITIVO. O VALOR DA DÍVIDA 

DEVERÁ SER DEPOSITA DO NA CONTA POUPANÇA NR. 00004557-6, 

OPERAÇÃO 013, AGÊNCIA 3338 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM 

NOME DO EXEQUENTE LUCAS DE ABREU CAVALCANTE - CPF 

067.508.671-03.

Resumo da Inicial: ADIMPLIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS- DE 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA EM 05/04/2004, JUIZ DA 

COMARCA DE ARAGARÇAS-GO. OS FATOS: INICIALMENTE CUMPRE 

REGISTRAR QUE, OS GENITORES DO EXEQUENTE LABORARAM ACORDO 

SOBRE OS ALIMENTOS EM FAVOR DO FILHO EM 05 DE ABRIL DE 2004, 

NO PERCENTUAL DE 42% (QUARENTA E DOIS POR CENTO) DO SALÁRIO 

MÍNIMO VIGENTE. OCORRE EXCELENCIA, QUE O GENITOR DEIXOU DE 

CUMPRIR COM A AVENÇA CELEBRADA PERANTE ESSE JUÍZO, 

ENCONTRANDO INADIMPLENTE COM SUA OBRIGAÇÃO, NO CASO EM 

TELA REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO/2018 A FEVEREIRO DE 2019. 

NO QUE TANGE AS TRES ULTIMAS PRESTAÇÕES, SENDO O VALOR 

TOTAL A IMPORTANCIA DE R$ 1.223,96 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E 

TRÊS REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

Despacho/Decisão: Diante do exposto, autorizo que a citação da parte não 

encontrada para citação pessoal seja feita por edital.Determino, nos 

termos do artigo 257, inciso II do Código de Processo Civil, a publicação do 

edital na rede mundial de computadores – por intermédio do Diário da 

Justiça Eletrônico - DJE, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça (acaso estes últimos sistemas já 

encontrem-se em pleno funcionamento), que deve ser certificada nos 

autos.Consoante dispõe o inciso III da norma acima citada, determino o 

prazo de 30 (trinta) dias para o edital em questão.Deixo de determinar a 

publicação do edital em jornal local de ampla circulação ou por outros 

meios (artigo 257, parágrafo único), eis que inexiste jornal na comarca e 

não há outros meios mais efetivos que a rede mundial de computadores 

para tal.Fica o requerente advertido que, eventualmente comprovado que 

fora alegada dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras 

para a realização de citação por edital, incorrerá em multa de 5 (cinco) 

vezes o salário-mínimo, conforme autoriza o artigo 258 caput do Código de 

Processo Civil.Expirado o prazo do edital, o que deverá ser certificado, 

voltem-me os autos conclusos para análise de necessidade de nomeação 

de curador especial.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Édina Margareth 

Ferreira Moraes, digitei.

Barra do Garças, 06 de março de 2020

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77939 Nr: 1445-83.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Almeida do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Certifico que, em consulta ao Sistema de Requisição de Pagamento 2.0 do 

TJMT, verifiquei que o Precatório Requisitório da parte autora (Ofício n° 

265/2020 de folhas 296) foi protocolado sob o n° 1005360/2020 no TJMT – 

DAP (Departamento Auxiliar da Presidência), numeração única: 

1005360-18.2020.8.11.0000, devendo os interessados acompanharem 

seu processamento e andamento por meio do site www.tjmt.jus.br, 
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clicando no ícone PJE 2.1 – Processo Judicial Eletrônico, Consultar 

Processos, 2º Grau.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153322 Nr: 4549-78.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Elias da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 Certifico que, em consulta ao Sistema de Requisição de Pagamento 2.0 do 

TJMT, verifiquei que o Precatório Requisitório da parte autora/advogado da 

parte autora (Ofício n° 273/2020 de folhas 258) foi protocolado sob o n° 

1005392/2020 no TJMT – DAP (Departamento Auxiliar da Presidência), 

numeração única: 1005392-23.2020.8.11.0000, devendo os interessados 

acompanharem seu processamento e andamento por meio do site 

www.tjmt.jus.br, clicando no ícone PJE 2.1 – Processo Judicial Eletrônico, 

Consultar Processos, 2º Grau.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165158 Nr: 7126-92.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiane Moreira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Necy 

Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Certifico que, em consulta ao Sistema de Requisição de Pagamento 2.0 do 

TJMT, verifiquei que o Precatório Requisitório da parte autora/advogado da 

parte autora (Ofício n° 295/2020 de folhas 158) foi protocolado sob o n° 

1005397/2020 no TJMT – DAP (Departamento Auxiliar da Presidência), 

numeração única: 1005397-45.2020.8.11.0000, devendo os interessados 

acompanharem seu processamento e andamento por meio do site 

www.tjmt.jus.br, clicando no ícone PJE 2.1 – Processo Judicial Eletrônico, 

Consultar Processos, 2º Grau.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272782 Nr: 2829-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de General Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Moraes de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA 

ASSUNÇÃO - OAB:3.971

 Vistos.

Vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 316786 Nr: 11546-96.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Ines Moraes Mesquita 

Coelho (Prefeita), Ademilson Pereira de Queiroz, Agropecuaria Torixoréu 

Ltda, Thiago Timo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198

 Vistos.

Em análise dos autos, observa-se que a demandada Agropecuária 

Torixoréu LTDA não foi notificada e não apresenou defesa prévia.

Diante disso, certifique-se a respeito e, após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266502 Nr: 17078-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Consórcio 

Intermunicipal de Saúde Região do Garças e Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Gilmar Ferreira 

Ribeiro, Edilson Lira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CÔRTES SCHULZE 

MACHADO - OAB:17.315, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:15512/MT, JOAQUIM ROCHA DOURADO - OAB:15.076-A, Jussara 

Maria Fonseca S. Lira - OAB:MT-16.656

 Autos: 17078-22.2017.811.0004 – Código: 266502

Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Gross em que se busca pronunciamento judicial em face 

de omissão na sentença prolatada a fls. 769/778, quanto ao ressarcimento 

do dano em relação ao embargado Edilson Lira dos Anjos.

Os embargados, intimados, apresentaram manifestações a fls. 786/791.

É o relatório.

Acerca da alegada omissão na sentença quanto ao ressarcimento do 

dano em relação ao embargado Edilson Lira dos Anjos, possui razão o 

embargante.

A sentença julgou totalmente procedente a pretensão ministerial, o que se 

conclui pelo reconhecimento do dano ao erário causado por Edilson Lira 

dos Anjos e, por consequência, a condenação de ressarcimento ao 

erário.

 Dessa forma, procedente a totalidade dos pedidos formulados na inicial, 

os embargos de declaração devem ser acolhidos para fazer constar, na 

parte dispositiva da sentença, a condenação da Edilson Lira dos Anjos ao 

ressarcimento dos danos ao erário.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para 

fazer constar, na parte dispositiva da sentença de fls. 769/778: a) a 

condenação de Edilson Lira dos Anjos ao ressarcimento do dano causado 

ao erário.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247123 Nr: 4316-71.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas Souza, Kamila Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, José Edir Arruda 

Martins Junior, Lindalva de Fátima Ramos, Bethania Meneses Dias, Edemar 

Barbosa Belém

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Henrique M. Bazotti - 

OAB:MT 14.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO DE 

ALMEIDA SILVA - OAB:4.677/MT, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:GO 12.415, MARCO AURELIO BENEVENUTO KROMBERG - 

OAB:20439/O, Maria Josefina Vieira Costa - OAB:22341/O, Mauricio 

Aude - OAB:4.667, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7.042, 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.
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Intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do interesse no julgamento da demanda, em face da situação 

fática decorrente da movimentação da carreira da Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168525 Nr: 201-46.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovino Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Diante do exposto, na forma do artigo 535, §2º, do CPC, uma vez que 

tanto pela exequente quanto pela executada não foram observadas as 

regras fixadas pelo STJ, consubstanciado no entendimento do STF, rejeito 

a impugnação e determino à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, corrigir o valor da execução, de modo a aplicar:a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.Com a 

apresentação do cálculo, manifeste-se o executado em 15 (quinze) dias e, 

após, conclusos.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 05 de março de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100182 Nr: 5185-78.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusvane Quirino Rego, Deusvane Quirino 

Rego Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 Autos: 5185-78.2010.811.0004 – Código: 100182

Vistos.

1. Expeça-se o competente mandado para penhora e avaliação do bem 

indicado a 91, a ser cumprido no endereço informado a fls. 97.

2. Quanto à penhora de bem imóvel, a cópia de matrícula juntada pela 

exequente não possui força de certidão, o que é necessário para o juízo 

conhecer se está atualizada. Dessa forma, deverá o exequente trazer 

certidão de matrícula atualizada do imóvel que se pretende penhorar.

3. Defiro o levantamento, em favor da exequente, dos valores constritos 

nos autos.

4. Cumprido o item ‘1’, vista às partes para se manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias.

5. Em caso de frustração da localização do bem, vista à Fazenda Pública.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156689 Nr: 8930-32.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Autos: 8930-32.2011.811.0004 – Código: 156689

Vistos.

Diante do falecimento do demandado, conforme demonstrado pela certidão 

de óbito a fls. 514, na forma do artigo 690 do Código de Processo Civil, 

recebo a petição de habilitação, de fls. 509/513.

Suspendo o processo de ação civil pública.

Citem-se os herdeiros requeridos para se pronunciarem em 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para decisão acerca da habilitação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 05 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182343 Nr: 4099-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brigida de Fatima Nascimento, Domingos Pereira da 

Silva, Elaides Oliveira Aguiar, Domingos Henrique Ferreira dos Santos, 

Edson Vieira de Morais, Edjani dos Santos Silva, Elson Nobres 

Mascarenhas, Eli Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, tendo havido a reestruturação das carreiras de todos os 

demandantes posteriormente à conversão que originou o decréscimo 

salarial, houve a regularização da perda salarial, uma vez que, em 

conformidade com os Tribunais Superiores, a reestruturação da carreira, 

que abrangeu o sistema remuneratório, foi baseada já em Real. Dessa 

forma, já tendo sido regularizada a diferença salarial em razão da 

conversão monetária com a reestruturação das carreiras, de modo a 

afastar a pretensão daqueles admitidos posteriormente, e prescritos 

eventuais valores anteriores às reestruturações, sem embargos de 

posicionamento contrário, a liquidação de valor zero é medida que se 

impõe. Diante do exposto, julgo extinto o processo, em fase de 

cumprimento de sentença, por já ter sido regularizado a perda salarial. 

Sem custas. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 05 de março de 

2020 Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191956 Nr: 11676-62.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT, Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Vieira dos Santos

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

Araguaiana - OAB:13074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 Autos: 11676-62.2014.811.0004 – Código: 191956

Vistos.

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

proposta pelo Município de Araguaiana em face de Luiz Fernando Vieira 

da Silva.

O Ministério Público e o demandado pretendem a produção de prova por 

depoimento testemunhal.

É o relatório.

Diante da necessidade de dilação probatória para se comprovar a prática 

do ato de improbidade descrito na exordial, designo audiência concentrada 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de junho de 2020, às 

14h00min (MT).

As partes deverão observar o disposto nos §§ do artigo 357 do CPC.

Atentem-se as partes para o cumprimento da regra do art. 455 do CPC.

Em sendo o caso de aplicar o art. 455, §4º do CPC, expeça-se o 

necessário, inclusive precatória a fim de que as testemunhas compareçam 

neste Juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças-MT, devendo as 
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partes, frisa-se, diligenciarem em tal propósito, justificando tal proceder 

pela necessidade de otimizar os atos instrutórios e, além disso, buscando 

conferir duração razoável ao feito.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205227 Nr: 6723-21.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Rosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:GO 12.415

 Autos: 6723-21.2015.811.0004 – Código: 205227

Vistos.

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em que 

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso move em face de Gerson 

Rosa de Moraes.

Oportunizada a produção de outras provas, as partes pleiteiam a oitiva de 

testemunhas, a fls. 385 e 399.

É o relatório.

 Diante da necessidade de dilação probatória para se comprovar a prática 

do ato de improbidade descrito no artigo 10, X, e artigo 11, caput, da Lei nº 

8.429/92 e tendo as partes se manifestado pela oitiva de testemunhas, 

designo audiência de instrução para o dia 04 de junho de 2020, às 

14h00min (MT).

Atente-se o advogado para o cumprimento da regra do art. 455 do CPC.

Em sendo o caso de aplicar o art. 455, § 4º, do CPC, expeça-se o 

necessário, inclusive precatória a fim de que as testemunhas compareçam 

neste Juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças-MT, devendo as 

partes, frisa-se, diligenciarem em tal propósito, justificando tal proceder 

pela necessidade de otimizar os atos instrutórios e, além disso, buscando 

conferir duração razoável ao feito.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 295034 Nr: 15964-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerly Celestino da Silva, Andrea Vitalç da 

Costa, Elton John Luz Silva, Elcirley Luz Silva, Eddie Metello de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR - OAB:MT/13945, JOSE BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT, 

Rosemeire Dadona - OAB:17863/MT

 Ante o exposto, recebo a petição inicial, nos termos do artigo 17, § 9º, da 

Lei de Improbidade Administrativa. Citem-se os demandados para 

apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no 

artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (artigo 344, do Código de Processo Civil). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 04 de março de 2020.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265087 Nr: 16225-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Ferreira Coelho Souza, IVANA 

ANTONIA FERREIRA - ME, IVANA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 Ante o exposto, recebo a petição inicial, nos termos do artigo 17, § 9º, da 

Lei de Improbidade Administrativa. Citem-se os demandados para 

apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no 

artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (artigo 344, do Código de Processo Civil). Após, intime-se o Município 

de Barra do Garças para apresentar manifestação e, em seguida, abra-se 

vista ao Ministério Público, se houver preliminares a enfrentar. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 03 de março de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240077 Nr: 16305-11.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrientes Minerais Ltda, Ênio José Basso, 

Vera Lúcia Rodrigues Basso, Romualdo Gurak

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773-O

 CÓDIGO Nº 240077 – 6305-11.2016.811.0004

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo Fazenda Pública 

Estadual em face de Nutrientes Minerais Ltda e outros.

 A fls. 48/49, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pelo 

executado, em razão deste ter satisfeito voluntariamente a obrigação pela 

via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

Assim, a legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo 

ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal 

regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, julgo extinto o processo de execução, nos termos do 

art. 924, II, do CPC.

Com custas ao executado.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

arquivem-se com as anotações de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 15 de janeiro de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307521 Nr: 6512-43.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Pereira dos Anjos, Joseane Moraes 
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de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Nathayne Ferreira Rodrigues - 

OAB:27413-MT

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300725 Nr: 2743-27.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Pereira dos Anjos, Joseane Moraes 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:5876/MT

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 311816 Nr: 8932-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 1. Por readequação de pauta, foi redesigno a audiência para dia 

31.03.2020 às 14hrs30min (MT).

2. Intimem-se.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225805 Nr: 6358-30.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Pê Awã, Dionísio Idzô, Fabricio 

Uprewa, Pedro Tsitsapi, Sebastiao Tserenhi'odo Tseredzama, 

PROCURADOR DA FUNAI : DR. ROGÉRIO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268934 Nr: 255-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael Baracho de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Hidalgo Fonseca Parreira - OAB:MT/18936/O

 1. Por readequação de pauta, foi redesigno a audiência para dia 

31.03.2020 às 15hrs30min (MT).

2. Intimem-se.

 3. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316135 Nr: 11186-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Jefferson dos 

Santos Souza, Higor Júnior Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO

 Certifico para os devidos fins, que impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar os advogados dos réus ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ e 

HIGOR JÚNIOR SILVA SANTOS, para apresentarem as razões da 

apelação.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-50.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000520-50.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/04/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-35.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000521-35.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-05.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000523-05.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXSSANDRA 

CAMPOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 
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Especial de Barra do Garças Data: 27/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-87.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO FERNANDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000524-87.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUIZ CLAUDIO 

FERNANDES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/04/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-72.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARALISSE PINHEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000525-72.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:APOENA 

CAMERINO DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERICA 

CHRISTIANA MARTINS CARDOSO, MAURICIO COSTA BARBOSA, OLIMPIO 

FERREIRA DA SILVA NETO POLO PASSIVO: NARALISSE PINHEIRO DE 

SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/04/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DE JESUS NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1000526-57.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WILLIAM DE 

JESUS NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 27/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARALISSE PINHEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000527-42.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:APOENA 

CAMERINO DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERICA 

CHRISTIANA MARTINS CARDOSO, MAURICIO COSTA BARBOSA, OLIMPIO 

FERREIRA DA SILVA NETO POLO PASSIVO: NARALISSE PINHEIRO DE 

SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-27.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000528-27.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: CRISTIANE DOS SANTOS MENINO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DINIZ LOPES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000529-12.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: DANIELA DINIZ LOPES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-94.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000530-94.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: GREICE KELLY VARELA SILVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 
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MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-79.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LIMA DE SOUSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000531-79.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ANTONIA LIMA 

DE SOUSA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-49.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000533-49.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: JULIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-34.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000534-34.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-19.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000535-19.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-04.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000536-04.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: PAULO AUGUSTO FERREIRA DE LIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-86.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000537-86.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: PAULO HENRIQUE DO PRADO 

PIMENTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-71.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DINIZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000538-71.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: PAULO SERGIO DINIZ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-56.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO WENTZ MANHAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000539-56.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: RENATO WENTZ MANHAES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-41.2020.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000540-41.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: SELSO LOPES DE CARVALHO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-26.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO CARDOSO TONHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000541-26.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: TARCISIO CARDOSO TONHA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-11.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO CANAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000542-11.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: TIAGO CANAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000543-93.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY POLO PASSIVO: VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA 

JUNIOR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONIQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002253-85.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA MONIQUES ALVES DA SILVA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: ADELMO HENRIQUE OLIVER - MT18461/O, CAIO HENRIQUE 

SIQUEIRA OLIVER - MT26293/O Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 6 de março 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 316829 Nr: 11575-49.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sebastião Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diamar de Sousa Dais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:26.534

 DESPACHO

Vistos em correição.

1. Aguarde-se em secretaria até a data da audiência outrora aprazada.

2. Após, faça conclusos.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 04 de novembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 291307 Nr: 13792-02.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Lilian Pedro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelina Gonçalves de Pinas Barros, Fábio de 

Souza Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Nogueira 

Reis - OAB:8258-E/MT, JULIANO SGUIZARDI - OAB:16.483/O

 Vistos, etc.

1. DESIGNO audiência de recebimento de queixa-crime para o dia 

15/04/2020, a ser realizada às 14h30min (horário de Cuiabá/MT), de modo 

que, caso a vestibular acusatória seja recebida, poderá o Ministério 

Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 89 da lei 

9099/95.

2. Intime-se o querelado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, do contrário será nomeado defensor 

público para lhe representar.

3. Por derradeiro, proceda conforme o postulado pelo parquet (fl. 54), 

renovando-se vista ao Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário.
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 5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 286404 Nr: 10854-34.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Nohana Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Caminha de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:GO 47.203, Tatiane Rocha de Oliveira - OAB:26463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/MT

 Vistos, etc.

1. DESIGNO audiência de recebimento de queixa-crime para o dia 

15/04/2020, a ser realizada às 15h45min (horário de Cuiabá/MT), de modo 

que, caso a vestibular acusatória seja recebida, poderá o Ministério 

Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 89 da lei 

9099/95.

2. Intime-se o querelado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, do contrário será nomeado defensor 

público para lhe representar.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 316829 Nr: 11575-49.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sebastião Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diamar de Sousa Dais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:26.534

 DESPACHO

Cód.: 316829

Vistos, etc.

1. DESIGNO audiência de recebimento de queixa-crime para o dia 

14/04/2020, a ser realizada às 14h00min (horário de Cuiabá/MT), de modo 

que, caso a vestibular acusatória seja recebida, poderá o Ministério 

Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 89 da lei 

9099/95.

2. Intime-se o querelado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, do contrário será nomeado defensor 

público para lhe representar.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 21 de janeiro de 2020.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 220761 Nr: 3265-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislene Mendes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 SENTENÇA

Código: 220761

 Vistos, etc.

1. Trata-se de ação penal visando apuração do delito praticado pela 

acusada GISLENE MENDES DE OLIVEIRA, previsto no art. 310 do Código 

de Trânsito Brasileiro, cuja pena em abstrato é de detenção de 06 (seis) 

meses a 1 (um) ano, ou multa. De acordo com a exordial acusatória:

“No dia 15 de agosto de 2.015, em horário não apurado, no município de 

Araguaiana/MT, termo judiciário da Comarca de Barra do Garças/MT, a 

denunciada Gislene Mendes de Oliveira, com consciência e vontade, 

permitiu que Karlos Eduardo Inácio de Oliveira pilotasse a motocicleta da 

marca JTA/SUZUKI EN 125, cor azul, placa JYL-1489, de sua propriedade, 

mesmo sem a devida habilitação para conduzir veículos.

Segundo apurado, na data dos fatos, a denunciada Gislene Mendes de 

Oliveira permitiu que Karlos Eduardo Inácio de Oliveira pilotasse a referida 

motocicleta, mesmo tendo conhecimento de sua falta de habilitação para 

condução de veículos automotores, oportunidade que foi abordado pela 

guarnição policial que realizava blitz na MT 100, km 01, em 

Araguaiana/MT.”

2. Às fls. 58 a denúncia foi recebida. Durante a instrução probatória foram 

realizadas as oitivas das testemunhas de acusação e de defesa, bem 

como o interrogatório da ré.

3. Em suas alegações finais o Ministério Público requereu a condenação 

da acusada pela prática do crime exarado no art. 310 do CTB.

4. A defesa requereu a absolvição em conformidade com o art. 386, inciso 

VII do Código de Processo Penal, alegando que inexistem provas 

satisfatórias para a condenação e, de forma subsidiária, caso a sentença 

seja condenatória, que não ultrapasse o mínimo legal.

5. É o relato em apertada síntese. Fundamento e Decido.

6. Apreciando os autos vejo que inexistem nulidades maculando o 

processo, o que me autoriza enfrentar, desde logo, o cerne da rusga 

judicial posta aos cuidados deste juízo.

7. Inicialmente registro que a conduta perpetrada pela acusada se amolda 

ao tipo previsto no art. 310 do CTB, o qual prevê:

“Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a 

pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir 

suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, 

ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com 

segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”.

8. No caso em análise a materialidade do delito está evidenciada nos autos 

por meio do boletim de ocorrência (fls.05 usque 06), podendo-se dizer o 

mesmo em relação à autoria delitiva, notadamente pela oitiva das 

testemunhas, colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa 

(CD-R, fls. 89). Neste sentir, a defesa teve uma tentativa frustrante em 

desconstituir os fatos narrados na persecutória, narrando que a acusada 

em momento algum sabia que o menor havia pegado a moto e que as 

chaves estavam guardadas, para que não a utilizasse, bem como nunca 

havia autorizado à sua condução.

 9. Logo adiante, a ré, na pessoa de seu defensor, alegou que estava 

viajando no dia da abordagem policial e que nunca havia entregado, 

tampouco confiado a direção ao seu neto, pois não tinha sequer ciência 

que saberia pilotar. No entanto, tais declarações demonstraram-se 

controvertidas. Explico: A priori, Elvis (amigo de Karlos Eduardo) disse que 

era comum vê-lo com a motocicleta, inclusive que passeava com seu 

amigo na moto e que o veículo estaria na chácara. Após, as demais 

testemunhas disseram que não sabiam que o menor utilizava a moto e que 

estaria na casa da ré, enquanto a mesma estava viajando para Cuiabá/MT.

10. No que toca a falta de aquiescência expressa da acusada para o 

menor pilotar a motocicleta, os Tribunais já vêm firmando o entendimento 

de sua desnecessidade:

DELITOS DE TRÂNSITO. ARTIGO 310 DO CTB. PERMITIR A DIREÇÃO DE 

VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA COM READEQUAÇÃO DA PENA. 

1-Réu que permitiu que pessoa não habilitada dirigisse sua motocicleta em 

via pública. 2-O delito em tela é formal e de perigo abstrato. Assim, basta 

para tipificar a conduta que o réu permita a pessoa não-habilitada a 

condução de veículo, não sendo necessária autorização expressa ou 

prova da probabilidade de ocorrência do dano. 3-Valor do depoimento dos 

policiais que participaram da ocorrência e que não teriam qualquer motivo 

para realizar uma falsa imputação contra o réu. [...]. (Grifo nosso)

(Recuso Crime N° 71001940691, Turma Recursa Criminal, Turmas 

Recursais, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 16/02/2009)

11. Com efeito, insta mencionar que o delito estampado no art. 310 do CTB 

é denominado como crime de perigo abstrato, vez que é necessário que o 

agente cumpra tão somente com a conduta estabelecida no tipo penal para 

que haja a punição, de tal sorte que não se torna imperioso um resultado. 

Em consonância com os argumentos trazidos, é notável o entendimento do 

STJ, in verbis:
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RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO DE ACORDO COM O ART. 543-C. 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 

DO CTB. BEM JURÍDICO. SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO 

ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE LESÃO OU EXPOSIÇÃO A PERIGO DE 

DANO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado 

de acordo com o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º 

do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: É de perigo abstrato o 

crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é 

exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de 

perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a 

direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação 

cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu 

estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em 

condições de conduzi-lo com segurança. 2. Embora seja legítimo aspirar a 

um Direito Penal de mínima intervenção, não pode a dogmática penal 

descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido 

relevo, assim entendidos, na dicção de Claus Roxin, como "interesses 

humanos necessitados de proteção penal", qual a segurança do tráfego 

viário. 3. Não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir 

a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de 

condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a 

pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público. 

4. Na dicção de autorizada doutrina, o art. 310 do CTB, mais do que 

tipificar uma conduta idônea a lesionar, estabelece um dever de garante 

ao possuidor do veículo automotor. Neste caso estabelece-se um dever 

de não permitir, confiar ou entregar a direção de um automóvel a 

determinadas pessoas, indicadas no tipo penal, com ou sem habilitação, 

com problemas psíquicos ou físicos, ou embriagadas, ante o perigo geral 

que encerra a condução de um veículo nessas condições. 5. Recurso 

especial provido.(REsp 1485830/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 29/05/2015).

12. Pois bem, diante do exposto, entendo que a ré de fato, praticou a 

conduta tipificada no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, pois se 

infere que a autora do fato permitiu que pessoa não habilitada conduzisse 

veículo automotor. Sem mais delongas, compreendo que o contexto 

fático-probatório autoriza a condenação do réu nas iras do art. 310 do 

CTB.

Do dispositivo

13. Calcado nos fundamentos fáticos e jurígenos acima expostos julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso (fls. 02 usque 03), para condenar a acusada Gislene Mendes de 

Oliveira, brasileira, viúva, professora, portadora da cédula de identidade 

RG n.º 250.902-SSE/MT, inscrita no CPF sob o n° 240.488.016-00, nascida 

em 29.08.1950, natural de Campinópolis/MG, filha de Antônio Mendes e 

Geraldina de Oliveira, residente na Travessa João Gomes, n° 173, Centro 

antigo, na cidade de Araguaiana, pela prática do crime exarado no artigo 

310 do CTB.

Da dosimetria da pena

14. A pena para o delito do artigo 310, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), é de 

detenção de 06 (seis) meses a 1 (um) ano, ou multa. Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, infiro que:

1. A culpabilidade, considerada como a reprovação social da conduta da 

ré, não excede a normalidade do tipo penal;

 2. O acusado não registra maus antecedentes;

3. As circunstâncias em que praticado o delito não desabonam a conduta 

da ré além do ordinário;

4. Os motivos não são desfavoráveis;

 5. Os elementos contidos nos autos não permitem uma apreciação quanto 

à sua conduta social;

6. A acusada não possui personalidade voltada para o crime;

7. As consequências são inerentes ao tipo penal;

8. Deixo de atribuir valoração ao comportamento da vítima, vez que o 

ofendido é o próprio Estado.

15. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, 

reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime a fixação da PENA DE MULTA, fixando em 90 (noventa) dias-multa, 

calculados à razão de um vigésimo do salário mínimo vigente na época do 

fato devidamente corrigido, a qual torno definitiva à míngua de outros 

elementos que possam a alterar.

16. Resta esclarecer, observando os preceitos norteadores da aplicação 

da multa, que esta é a medida punitiva mais adequada para o caso em 

voga, pois, não obstante o quantum sancionatório e as circunstâncias 

judiciais possibilitarem a substituição da pena de detenção em restritiva de 

direitos, é possível sua conversão em privativa liberdade quando ocorrer o 

descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, § 4°, do Código 

Penal). Sendo assim, sua imposição seria menos benéfica ao réu e bem 

por isso não foi feita.

17. CONDENO a ré nas custas processuais, nos termos do artigo 804 do 

Código de Processo Penal conjugado ao art. 87 da Lei n° 9.099/95, 

podendo sua exigibilidade, em conformidade com o entendimento 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ficar suspensa pelo 

período de 05 (cinco) anos quando verificada a miserabilidade do 

condenado na fase de execução.

 18. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena, lançando-se o nome do condenado no Rol dos 

Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação e, proceda com o arquivamento definitivo dos 

autos.

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

Barra do Garças-MT, 21 de fevereiro de 2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 170178 Nr: 2476-65.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio dos Santos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayrton Guilherme Petrolinio 

Gomes Silva - OAB:19.976/O, Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213, Grimara Layane Rezende de Freitas - OAB:MT 

20.478

 18.Calcado nos fundamentos fáticos e jurígenos acima expostos julgo 

improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público, ABSOLVENDO o 

réu Sérgio dos Santos Matos, brasileiro, convivente, motorista, portador do 

RG/CI n° 2.264.240 SSP/GO e inscrito no CPF sob o n° 568.540.991-53, 

nascido aos 15/02/1975, filho de José dos Santos Filho e Maria Antônia 

Alves Matos, com endereço indicado na BR-070, KM-07, Chácara 

Peixinho, do delito previsto no art. 7°, IX, da Lei 8.137/90, com fulcro no art. 

386, VII, do Código de Processo Penal. Ao passo que a respeito dos 

delitos exarados no art. 60, da Lei n° 9.605/98 e art. 268 do Código Penal, 

DECLARO, extinta a punibilidade do fato sub judice com fulcro na 

sapiência extraída do art. 107, inciso IV, jungido a do art. 109, incisos V e 

VI, ambos profetizados no Código Penal19.Após o trânsito em julgado, 

providencie as baixas e as anotações necessárias para o arquivamento 

dos autos.20.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 21 de fevereiro de 2020.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 172898 Nr: 6042-22.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Alves Rosa, Roberto Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 SENTENÇA

Código: 172898

 Vistos, etc.

I. DO RELATÓRIO

1. Trata-se de ação penal pública incondicionada visando o processo e 

julgamento do delito ambiental supostamente praticado pelo réu Israel 

Alves Rosa, exarado no art. 34, parágrafo único, II e III, da Lei n° 9.605/98, 

cuja pena em abstrato é detenção, de 01 (um) ano a 03 (três) anos ou 

multa, ou ambas as penas cumulativamente. De acordo com a exordial 

acusatória:

“No dia 23 de abril de 2013, em horário não apurado, no Rio Garças, zona 

rural do Município de General Carneiro/MT, os denunciados Roberto 

Martins da Silva e Israel Alves Rosa, pescavam com a utilização de 
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aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos.

Segundo apurado, no mês supracitado, por volta das 21h20min, no Km 10 

da BR 0-70, próximo ao Parque de Exposição de Barra do Garças/MT, 

durante o desenvolvimento da ‘Operação Sentinela’, policiais rodoviários 

federais abordaram o vepiculo GM/D20 CUSTOM, placa JYY-7700, de 

propriedade do denunciado Israel Alves Rosa, ocasião que encontraram 

02 (dois) exemplares da espécies ‘filhote’, um motor para barco Yamaha 

de 15HP e uma rede de pesca.

Depreende-se, ainda, do caderno investigatório, consoante Laudo Técnico 

n.° 14/DUDBG/SEMA/2013, que os peixes apreendidos apresentavam 

sinais de malha e que a rede apreendida é considerada petrecho proibido 

por lei (p. 40/42).”

2. Às fls. 69 a denúncia foi recebida. Durante a instrução probatória 

realizou-se as oitivas das testemunhas (CD-R, fls. 113, 134 e 153), logo 

após restou extinta a punibilidade quanto ao acusado Roberto Martins da 

Silva, pelo do seu falecimento (fls. 165), e, por derradeiro, o interrogatório 

do réu (fls. 170).

3. Em suas alegações finais o Ministério Público requereu a condenação 

do réu pela prática do delito em comento.

4. A defesa requereu a absolvição do réu em virtude da aplicação do 

princípio da insignificância, e, subsidiariamente, o reconhecimento da 

circunstância atenuante estabelecida no artigo 65, III, alínea “d” do Código 

Penal.

 II. DOS FUNDAMENTOS

5. Apreciando os autos vejo que inexistem nulidades maculando o 

processo, o que me autoriza enfrentar, desde logo, o cerne da rusga 

judicial posta aos cuidados deste juízo.

6. Inicialmente registro que a conduta perpetrada pelo réu se amolda ao 

tipo previsto no art. 34, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98, o qual prevê:

“Art. 34 – Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares 

interditados por órgão competente:

Pena – detenção de 1 (um) ano a 03 (três) ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

 I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com 

tamanhos inferiores aos permitidos;

II – pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização 

de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III – transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes 

provenientes da coleta, apanha e pescas proibidas.

7. No caso em apreço a materialidade do delito está evidenciada nos autos 

por meio do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal 

n° 0208002304132120 (fls. 28), bem como do Laudo Técnico n° 

14/DUDBG/SEMA/2013 (fls. 44/46), os quais apontam que na ocasião da 

abordagem o réu estava transportando dois exemplares de peixe da 

espécie “filhote” (Piraíba), mais uma rede de pesca. Pode-se dizer o 

mesmo em relação à autoria delitiva, notadamente pelas declarações das 

testemunhas (CD-R, fls. 113, 134 e 153) e ratificadas no interrogatório do 

réu, oportunidade da qual confessou a prática criminosa, colhidos ambos 

sob o manto do contraditório e da ampla defesa ((CD-R, fls. 170).

 8. Compulsando os autos vejo que a conduta do denunciado, de fato se 

amolda ao que dispõe o artigo 34, parágrafo único, mas em seus 03 (três) 

incisos. Explico: Primus, os exemplares de peixe (piraíba – 

Brachyplatystoma filamentosum) encontrados no veículo se encaixa entre 

as espécies que devem ser preservadas, consoante dispõe o art. 17-A da 

Lei n° 9.096/09 (inciso I). Secundus, a rede apreendida possui 78 (setenta 

e oito) metros de comprimento, 04 (quatro) metros de altura, malha 18 

(dezoito) e confeccionada com monofilamento, considerada petrecho 

proibido por lei, conforme dicção do artigo 25, inciso V, alínea “f” da Lei 

Estadual n° 9.096 de 16 de janeiro de 2009 (inciso II). In fine, foi 

apreendido 02 (dois) peixes, da espécie que a pesca e o transporte são 

ambos proibidos (inciso III).

 9. Tal ocorrência se dá ao fato de que o artigo 34 é definido como um tipo 

penal misto alternativo, ou seja, há mais de uma possibilidade do crime se 

consumar.

PENAL. AMBIENTAL. CRIME DO ARTIGO 34, CAPUT, PARÁGRAFO ÚNICO, 

II, DA LEI 9.605/98. APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME COMPROVADA. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. TIPO 

MISTO ALTERNATIVO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT E 

NO PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO DISPOSITIVO PENAL, EM CONCURSO 

FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO ÚNICO. CRIME DO ARTIGO 69 DA LEI 

9.605/98. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA, EM RELAÇÃO A UM DOS 

RÉUS. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. 

REJEIÇÃO DO APELO DA ACUSAÇÃO. 1. Conforme já decidiu este 

Regional ‘O delito de pesca em local vedado ou com petrechos proibidos 

perfectibiliza-se com qualquer ato tendente à captura de espécimes 

ictiológicos (Lei n° 9.605/98, art. 34), ou seja, com a simples conduta 

capaz de produzir materialmente o prejuízo. Eventual obtenção do 

resultado material consiste em mero exaurimento do tipo’ (ACR 

0002480-18.2009.404.7200, 7ª Turma, Rel. Des. Federal Néfi Cordeiro, DE 

14-4-2011). Portanto, ainda que o agente não alcance o resultado material 

correspondente à efetiva captura de exemplar da fauna ictiológica, o crime 

estará consumado pela simples conduta de praticar ato tendente a atingir 

essa finalidade. 2. Caso em que a prova testemunhal produzida em juízo 

atesta que os réus estavam efetivamente praticando a pesca com 

utilização de rede de arrasto, sendo irrelevante, portanto, a discussão 

acerca da obtenção, ou não, do resultado material buscado pelos agentes. 

[...] 4. O crime de artigo 34 da Lei 9.605/98 é de caráter misto alternativo, 

ou seja, por um lado, a prática de mais de uma das condutas ali descritas 

não significa que o agente perpetrou mais de um crime mas sim um único 

delito, de mais de uma maneira. Sendo assim, revela-se descabida a 

pretensão ministerial, no sentido de que os réus sejam condenados 

também pela conduta enquadrada no caput do artigo 34 da Lei 9.605/98, 

em concurso formal com o crime descrito no parágrafo único, II, do mesmo 

dispositivo [...].” (Grifamos)

(TRF-4 – ACR: 50036950820134047101 RS 5003695-08.2013.4.04.7101, 

Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 

25/04/2018, OITAVA TURMA)

PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Múltipla o conteúdo variado, de tal sorte que, se o réu, na mesma ocasião, 

praticara atos de pesca em período proibido (caput do referido dispositivo 

legal), mediante a utilização de petrechos e métodos não permitidos (inciso 

II de seu parágrafo único), cometeu, por seu turno, crime de pesca 

predatória punível uma única vez. Arestos deste E-TRF3”

(TRF – 3ª Região, Apelação Criminal n° 2010.61.24.001681-1, 11ª Turma, 

Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 20/09/2016).

10. A despeito da prática delituosa a ser configurada diante da adequação 

da conduta mais de uma modalidade do tipo penal em epígrafe, vejo que a 

utilização de petrecho proibido, por si só, da ensejo a prática criminosa da 

pesca ilegal, sendo a “captura” e o “transporte” praticados após a 

consumação do crime.

 11. Caracterizada a infração na modalidade do inciso II, urge esclarecer 

que para a sua perpetração não há necessidade de resultado 

naturalístico, ou seja, o réu responderia criminalmente independente de ter 

pescado, este vêm sendo o entendimento dos tribunais pátrios:

“HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 34 

DA LEI N° 9.605/98. PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. PESCADOR 

PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. Caracterizada a tipicidade 

formal, na medida em que o delito de que trata o artigo 34 da Lei n° 

9.605/98 não é de resultado, e sim formal, perfectibilizando-se com 

qualquer ato tendente à captura de espécimes, de modo que a efetiva 

apreensão de peixes caracteriza mero exaurimento. 3. Além de a conduta 

ter sido praticada em período proibido, o acusado era pescador 

profissional e utilizou rede de arrasto com uso de gerival, consistente na 

adaptação de uma tarrafa para camarão que opera como rede de arrasto 

pela impulsão de força da maré, resultando evidente potencialidade de 

causar desequilíbrio à fauna que circula pelo local, mesmo não tendo 

havido a apreensão de pescado. [...].” (grifo nosso)

(TRF-4 – HC: 50334433820194040000 5033443-38.2019.4.04.0000, 

Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 27/08/2019, 

SÉTIMA TURMA)

12. Dessarte, no que toca à alegação da defesa do cabimento do princípio 

da insignificância, entendo totalmente desarrazoada sua incidência, haja 

vista que o quantum apreendido configura expressiva perda ao meio 

ambiente (aproximadamente 30 kg, conforme o laudo de fls. 45) e o 

material utilizado (rede de pesca) faz ensejar significativo grau de 

reprovabilidade comportamental. Sobre esta última causa, o Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ESPECIAL. PESCA EM 

ÉPOCA E COM PETRECHOS PROIBIDOS. APREENSÃO DE 12 CAMARÕES. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1.Não é insignificante a conduta de pescar em época 

proibida, e com petrechos proibidos para pesca (tarrafa, além de varas de 
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pescar), ainda que pequena a quantidade de peixes apreendidos.”

(REsp 1.685.927/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado 

em 12/9/2017, DJe 27/10/2017).

13. Em arremate, como já consignado, o “transporte”, assim como a 

“captura” traduzem apenas o mero exaurimento da figura típica que os 

antecedeu, qual seja a da utilização de petrechos proibidos, ou nos 

dizeres do STJ:

“AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 

34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 9.605/1998. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO 

OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, é 

significativo o desvalor da conduta do agravante, embora não haja sido 

apreendido nenhum pescado, pois o modus operandi – pesca praticada 

com petrechos proibidos (rede tipo feiticeira, de malha 120 mm, com 

aproximadamente 160 m) – é capaz de colocar em risco a fauna local, por 

alcançar, potencialmente, as espécimes indistintamente, nas diversas 

fases do ciclo vital. 2. Ademais, a captura é mero exaurimento da figura 

típica em questão, que se consuma com a simples utilização do petrecho 

não permitido. O dano causado pela pesca predatória não se resume, 

portanto, às espécimes apreendidas. 3. Agravo Regimental não provido” 

(grifo nosso)

(STJ, AgRg no REsp 16510092/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Sexta Turma, DJE 13/06/2017).

14. Ex positis, não se olvida, aqui, que o julgador atua sob a égide do 

princípio da livre dicção do direito (jura novit curia), expresso no brocardo 

narra mihi factum dabo tibi jus, e bem por isso, malgrado o Ministério 

Público tenha imputado na vestibular acusatória ao réu duas das 

modalidades de consumação do delito do art. 34, parágrafo único da Lei 

de Crimes Ambientais, entendo, que o transporte do pescado (inciso III) é o 

mero exaurimento da pesca por petrechos ilegais, não sendo sagaz ao 

proferir uma sentença condenatória, mencionar a adequação às duas 

modalidades, haja vista ser de certa lógica que quem pesca, leva embora. 

Sem mais delongas, em conformidade com o instituto da emendatio libelli, 

vejo que o contexto fático-probatório autoriza a condenação do réu no 

que dispõe o preceito secundário do artigo em comento, apenas na 

modalidade do inciso II.

III. DO DISPOSITIVO

15. Calcado nos fundamentos fáticos e jurígenos acima expostos, julgo 

parcialmente PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso (fls. 05 usque 07), para condenar o acusado 

Israel Alves Rosa, brasileiro, solteiro, funcionário público federal, portador 

da cédula de identidade n.° 276404-SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.° 

108.850.301-25, filho de João Francisco Rosa e Maria Alves Rosa, 

residente e domiciliado na Rua E, quadra 09, casa 05, Jardim Araguaia, 

neste município de Barra do Garças/MT, pela prática do crime exarado no 

artigo 34, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal n° 9.605/98.

IV. DA DOSIMETRIA

16. A pena para o delito do artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais é de: 

detenção, de 01 (um) ano a 03 (três) anos ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, infiro que:

1. A culpabilidade, considerada como a reprovação social da conduta do 

réu, não excede a normalidade do tipo penal;

 2. O acusado não registra maus antecedentes;

3. As circunstâncias em que praticado o delito não desabonam a conduta 

do réu além do ordinário;

4. Os motivos não são desfavoráveis;

 5. Os elementos contidos nos autos não permitem uma apreciação quanto 

à sua conduta social;

6. O acusado não possui personalidade voltada para o crime;

7. As consequências são inerentes ao tipo penal;

8. Deixo de atribuir valoração ao comportamento da vítima, vez que o 

ofendido é o meio ambiente.

17. Inexistindo outros elementos que importem na alteração da pena, 

sopesando uma a uma, bem como às condições econômicas do réu, em 

fiel observância ao tipo secundário do delito sub judice, reputo como 

necessária a PENA DE MULTA, fixando em 60 (sessenta) dias-multa, 

calculados à razão de 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente na época 

do fato devidamente corrigido, a qual torno definitiva à míngua de outros 

elementos que possam a alterar.

18. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do artigo 804 do Código de Processo Penal, podendo sua exigibilidade, em 

conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça, ficar suspensa pelo período de 05 (cinco) anos quando verificada 

a miserabilidade do condenado na fase de execução.

 19. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena, lançando-se o nome do condenado no Rol dos 

Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação e, proceda com o arquivamento definitivo dos 

autos.

20. Quanto à fiança recolhida às fls. 51, no valor de R$ 678,00 

(seiscentos e setenta e oito reais), DETERMINO, com fulcro na sapiência 

extraída do art. 336 do Código de Processo Penal, o abatimento do 

quantum no valor da pena de multa

21. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas e as anotações 

necessárias para o arquivamento dos autos.

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

Barra do Garças-MT, 21 de fevereiro de 2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 205573 Nr: 6925-95.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Barcelos Ltda Me, Gilson Barddal 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 21.Calcado nos fundamentos fáticos e jurígenos acima expostos julgo 

improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público, para ABSOLVER 

o réu Gilson José Cameschi, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da 

CI/TG n° 028665-SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 322.333.451-34, natural 

de Bauru/SP, filho de Adauto Cameschi e Maria de Fátima Inácio Cameschi, 

residente e domiciliado na Rua Laucidio Moreira da Silva, n° 303, Bairro 

Centro, no município de Inocência/MS, da prática do delito do art. 68, da Lei 

n° 9.605/98, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Ao 

passo que a respeito do delito exarado no art. 60, da sobredita lei, 

DECLARO, extinta a punibilidade do fato sub judice com fulcro na 

sapiência extraída do art. 107, inciso IV, jungido a do art. 109, inciso VI, 

ambos profetizados no Código Penal22.No que tange a empresa Cerâmica 

Barcelos Ltda Me, JULGO extinta a punibilidade quanto aos fatos 

imputados a sua pessoa, o que faço com arrimo no art. 107, I, do Estatuto 

Repressivo jungido ao princípio da analogia in bonam partem.23.Após o 

trânsito em julgado, providencie as baixas e as anotações necessárias 

para o arquivamento dos autos.24.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 21 de fevereiro de 2020.Fernando da 

Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 205574 Nr: 6926-80.2015.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson José Cameschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 18.Calcado nos fundamentos fáticos e jurígenos acima expostos julgo 

improcedentes os pedidos formulado pelo Ministério Público, 

ABSOLVENDO o réu Gilson José Cameschi, brasileiro, solteiro, pecuarista, 

portador da CI/TG n° 028665-SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 

322.333.451-34, natural de Bauru/SP, filho de Adauto Cameschi e Maria de 

Fátima Inácio Cameschi, residente e domiciliado na Rua Laucidio Moreira da 

Silva, n° 303, Bairro Centro, no município de Inocência/MS, da prática do 

crime previsto no art. 68 da Lei n° 9.605/98, com arrimo no art. 386, III, do 

Código de Processo Penal. Ao passo que a respeito do delito do delito 

exarado no art. 60, da sobredita lei, DECLARO, extinta a punibilidade do 

fato sub judice com fulcro na sapiência extraída do art. 107, inciso IV 

jungido a do art. 109, inciso VI, ambos profetizados no Código 

Penal.19.Após o trânsito em julgado, providencie as baixas e as 
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anotações necessárias para o arquivamento dos autos.20.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 21 de fevereiro de 

2020.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 310101 Nr: 7984-79.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Aparecida Souza Neris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanisse Monteiro Campos - 

OAB:21827

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor da pretensa autora do fato Josiane Aparecida Souza Neris, pela 

prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do 

CP), fato ocorrido no dia 18.03.2018.

2. Ab initio, insta trazer à baila que, conforme consta do despacho de fl. 

40, foi designada nova audiência preliminar para tentativa de composição 

civil entre as partes, entretanto, verifica-se que o aludido ato já ocorreu, 

tendo restado infrutífero, tendo em vista que não houve acordo entre as 

partes.

 3. Ademais, considerando que a apuração do delito em comento quando 

não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa-crime 

(art. 345 do CP, parágrafo único), bem como tendo em conta que esta foi 

oferecida dentro do prazo decadencial preconizado pelo art. 38, do CPP, 

faz-se imperioso a designação de ato processual idôneo ao 

agasalhamento da vestibular acusatória.

4. Assim, uma vez constatado o erro material a retificação da decisão é 

medida que se impõe.

5. Ex positis, retifico o mencionado despacho, e, portanto, DESIGNO 

audiência de recebimento de queixa-crime para o dia 06/05/2020, cuja 

realização será às 14h45min (horário de Cuiabá/MT), de modo que, caso a 

peça persecutória seja recebida, poderá o Ministério Público oferecer a 

suspensão do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 9.099/95.

6. Intime-se o querelado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, do contrário será nomeado defensor 

público para lhe representar.

7. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 8. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 179675 Nr: 1640-58.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Cesara Silveira, Marcus Coelho Braz, 

Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público contra Antônio 

Cesara Silveira, Marcus Coelho Braz e a Emasa – Empresa 

Matogrossense de Água & Saneamento Ltda (atualmente ostentando o 

nome de Águas de Barra do Garças), pela suposta prática do delito 

previsto no art. 54, § 3°, da Lei n° 9.605/98, fato ocorrido em 04/10/2013.

 2. Recebida a vestibular acusatória (fl. 105), os réus foram devidamente 

citados (fls. 118 e 264). Logo após apresentaram resposta à acusação 

(fls. 123/132, 196/215 e 266/271), bradando pela rejeição da denúncia, 

nos termos do artigo 395, II e III, do CPP, alegando a ilegitimidade passiva 

dos réus Antônio Cesara Silveira e Marcus Coelho Braz e pela falta de 

laudo pericial para atestar o dano à fauna ou flora. Ademais, de forma 

subsidiária, foi requerido a absolvição sumária da Empresa 

Matogrossense de Água & Saneamento Ltda, com arrimo no art. 397, III, do 

CPP, reconhecendo a atipicidade da conduta.

É o relatório em apertada síntese. Fundamento e decido.

3. A priori, versejando quanto a alegação da ilegitimidade passiva dos 

sobreditos acusados, demonstrando que estes não integravam mais o 

quadro societário da empresa ora denunciada na data narrada pela 

denúncia, entendo que esta merece não prosperar, sobretudo, em sede 

de cognição sumária. O tipo penal imputado aos acusados possui como 

núcleo do tipo a conduta de deixar de adotar medidas de precaução 

(atitudes acautelatórias), ou seja, é um delito omissivo próprio, que possui 

como objetivo evitar que medias de precaução sejam preteridas.

 4. Consigne-se que a conduta perpetrada pelos supostos autores do fato 

não é de causar poluição, mas agir quando deveriam fazer, 

desencadeando possíveis riscos ao meio ambiente.

5. Posto isso, sobressai dos autos que as pessoas físicas ora 

denunciadas não configuravam mais no quadro societário na data do fato 

imputado na exordial acusatória (04/10/2013), pois haviam se retirado em 

02/07/2013. Ocorre que, há indícios que a mencionada retirada poderia ter 

sido uma tentativa de eximirem-se da responsabilidade penal, haja vista 

que haviam sido anteriormente notificados das irregularidades alusivas ao 

extravasamento de esgoto in natura no Rio Araguaia, veja-se:

• Em 08/01/2013 e 04/02/2013 foram realizadas vistorias pela SEMA, 

lavrados os Autos de Inspeção n° 160152/160153 e 160154 (fls. 34/36) e 

o Auto de Infração n° 134088 (fl. 37), dos quais culminaram na aplicação 

de multa à pessoa jurídica;

• Em 08/03/2013 a SEMA retornou e lavrou os Autos de Inspeção n° 

160113 e 160114 (fls. 38/39) e o Auto de Infração n° 134029, na qual 

resultou em outra multa;

• Em 26/03/2013 a SEMA recebeu novas denúncias e em vistoria no local, 

foram lavrados o Auto de Inspeção n° 156552 (fl. ) e o Auto de Infração n° 

134033;

• No dia 25/07/2013, mesmo não estando mais no quadro societário da 

empresa, Antônio Cesara Silveira e Marcus Coelho Braz, compareceram a 

Promotoria de Justiça desta Comarca e realizaram um Termo de 

Compromisso mínimo de Ajustamento de Conduta (fls. 12/23), onde a 

sobredita empresa se comprometeu a tomar as medidas necessárias para 

adequar o local nas conformidades exigidas por lei.

6. Ora, como poderia os sócios terem se afastado da empresa, mas 

firmarem um TAC logo depois para readequarem suas instalações? Este 

fato desencadeia elemento suficiente para o prosseguimento da 

persecução penal, haja vista que mesmo não estando ambos no quadro 

societário da pessoa jurídica, é possível se auferir que estes ainda eram 

responsáveis pelas suas condutas.

7. Em reforço, o próprio artigo 2° da Lei n° 9.605/98 aduz que poderão ser 

responsabilizados pessoas que não sejam os sócios, quando poderiam 

agir para evitar a prática do crime.

 8. Nesse sentir, quanto a alegação de que não foi realizada perícia e, bem 

por isso, não haveria indícios suficientes para demonstração a adequação 

típica ao tipo em comento, tal alegação não é suficiente para a rejeição da 

denúncia, nem mesmo para a absolvição sumária, pois não ficou 

comprovado que “evidentemente” o fato não constitui crime.

 9. Assim sendo, a defesa não logrou êxito em desconstituir o direito de 

ação do Ministério Público, pois as teses invocadas remanescem 

fragilizada ante a realidade do processo, não incorrendo nas hipóteses 

delineadas pelo art. 397 do CPP, eis porque confirmo o RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA no que toca o tipo em comento.

10. Dando continuidade ao feito, no que tange Marcus Coelho Braz e 

Empresa Matogrossense de Água & Saneamento Ltda, DESIGNO audiência 

de oferecimento de suspensão condicional do processo, que ocorrerá em 

02/04/2020, exatamente às 14h45min (horário de Cuiabá/MT).

11. Quanto ao denunciado Antonio Cesaria Silveira haure-se dos autos 

que este encontra-se domiciliado na cidade de Cuiabá (vide procuração de 

fl. 272), DETERMINO expedição de carta precatória ao juízo da Comarca de 

Cuiabá/MT, solicitando os seus préstimos no sentido de realizarem 

audiência de suspensão condicional do processo, nos termos do Promotor 

de Justiça desta comarca (fls. 10/11). Caso haja aceitação por parte dos 

beneficiados, solicite-se desde já a manutenção da missiva junto aos 

juízes deprecados para fiscalização do cumprimento das avenças, as 

quais poderão iniciar-se independentemente de homologação, ato que 

será formalizado após a devolução das cartas. Ocorrendo algum motivo 

que frustre a concretização das audiências, ou não ocorrendo aceitação 

da oferta, encareça a imediata devolução dos instrumentos para 

continuidade da marcha processual.

12. Para fins de fiscalização do bom andamento do processo principal 

junto a este juizado, deverá a secretaria promover a conclusão dos autos 

no prazo de 60 (sessenta) dias após a expedição das cartas precatórias, 

caso os juízos deprecados não acusem seu recebimento.

13. Observem-se as disposições da CNGC quanto à expedição de cartas 

precatórias contendo objeto semelhante ao descrito neste despacho.
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14. Intime-se o MP e as eventuais defesas da expedição (art. 222, parte 

final, do CPP c/c artigo 92 da Lei 9.099/1995) das cartas, atentando-se 

para o que preconiza o art. 370 (parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.

15. Retifique-se a capa dos autos, vez que o atual nome da empresa 

denunciada é Águas de Barra do Garças LTDA.

16. Expeça-se o necessário.

17. Intime-se.

18. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005642-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA (REQUERENTE)

LINDOMAR DO CARMO LOPES ALVAREZ (REQUERENTE)

ANTONIO FELIX ALVAREZ (REQUERENTE)

ROSEMEIRE APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

ANA MARIA ALVAREZ CALIL (REQUERENTE)

MARCO AURELIO CALIL (REQUERENTE)

MARIA ADLA LOURENCO MAIA (REQUERENTE)

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005642-09.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO FELIX ALVAREZ, 

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ, ANA MARIA ALVAREZ CALIL, MARCO 

AURELIO CALIL, LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA, MARIA ADLA 

LOURENCO MAIA, LINDOMAR DO CARMO LOPES ALVAREZ, ROSEMEIRE 

APARECIDA LOPES REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CÁCERES/MT Vistos etc. Trata-se de ação de inventário dos bens 

deixados pelo falecimento de Antonio Alvarez, sendo nomeado 

inventariante o Sr. Antonio Felix Alvarez. Compulsando os autos, verifico 

que foi devidamente apresentada a relação dos herdeiros e descritos os 

bens a serem arrolados, bem como exibido o plano de partilha (ID 

26594023). Verifico, ainda, que o inventariante informou que os herdeiros 

são todos maiores, assim, constatando pelos documentos juntados que 

todos são maiores e fizeram o plano de partilha consensual, razão pela 

qual resta prejudicado a impugnação às primeiras declarações. No 

entanto, indefiro a conversão do inventário em arrolamento em virtude de 

que os bens do espólio ultrapassam a quantia correspondente a 1.000 

salários mínimos, conforme as primeiras declarações. Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para 

que produza os devidos e legais efeitos a partilha de ID 26594023, relativa 

aos bens deixados pelo falecimento de Antonio Alvarez, atribuindo aos 

herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens 

descritos nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 654, do 

CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Em 

consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condiciono a expedição 

dos formais à apresentação das certidões negativas de débitos fiscais 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de 

cujus” Antonio Alvarez e do comprovante de recolhimento do ITCD. 

Ademais, tendo em vista a apuração do patrimônio do inventariado, corrijo 

de ofício o valor da causa para a quantia de R$ 1.001.877,43 (um milhão, 

um mil e oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), 

conforme às primeiras declarações, sobre o qual recairá as custas 

complementares. Transitado em julgado e nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Custas pela 

parte autora. Caso seja constatada a ausência de recolhimento, 

encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Cáceres, 10 de dezembro de 2019. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006052-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. E. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi designada para o dia 27/05/2020 às 16:00 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001312-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE CARVALHO MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

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

ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 1001312-03.2017.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA IZABEL DE CARVALHO MACIEL, Endereço: RUA 

DOS OPERÁRIOS, 826, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ARMEL DE CARVALHO, Endereço: RUA DOS 

OPERARIOS, 826, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor, 

da sentença proferida nos autos, supra identificado, que segue abaixo 

resumida transcrita, conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: 

[...]DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de Armel de Carvalho, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos de natureza 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora, a 

Sra. Maria Izabel de Carvalho Maciel, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA 

SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 11 de dezembro de 2018. Jackline 

Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

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

Processo Número: 1039422-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. M. D. C. (RECONVINDO)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi designada para o dia 26/05/2020 às 15:30 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000257-12.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi designada para o dia 03/06/2020 às 16:30 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006501-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

AUGUSTO TOLEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

ELIVANIA TOLEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

ELISANGELA TOLEDO RODRIGUES E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT13136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IMACULADA TOLEDO RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1006501-88.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA 

RODRIGUES, ELIVANIA TOLEDO RODRIGUES, AUGUSTO TOLEDO 

RODRIGUES, ELISANGELA TOLEDO RODRIGUES E OLIVEIRA REQUERIDO: 

MARIA IMACULADA TOLEDO RODRIGUES Sentença de Extinção Vistos. 1. 

Cuida-se de Ação de Interdição, manejada Antônio da Silva Rodrigues, 

Elivania Toledo Rodrigues, Augusto Toledo Rodrigues e Elisangela Toledo 

Rodrigues de Oliveira, em face de Maria Imaculada Toledo Rodrigues. 2. 

Foi recebida a petição inicial, com o deferimento da tutela de urgência (Id. 

26569534). 3. Aportou manifestação (Id. 27441619), informando o 

falecimento da parte requerida durante o trâmite da presente ação, 

colacionando Certidão de Óbito e requerendo a extinção do presente feito 

sem resolução do mérito. 4. O Ministério Público manifestou 

favoravelmente ao pedido (Id. 27701524) 5. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 6. O presente feito tutela direito personalíssimo, 

portanto intransmissível. 7. Consoante “De Plácido e Silva”, direitos 

personalíssimos são aqueles: "puramente individuais, incidentes na própria 

personalidade humana, e protetores da vida, da liberdade e da honra" 

(Vocabulário jurídico. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 542). 8. 

Assim, sendo intransmissível a ação de interdição, a morte do interditando 

configura a perda do objeto da ação, devendo o feito ser extinto sem 

resolução do mérito. 9. Trata-se assim, de direitos que não podem ser 

transmitidos, posto que, in casu, não é passível de substituição de partes. 

10. Desse modo, mister a extinção do presente feito, ante a perda da 

própria finalidade do mesmo, não havendo mais necessidade da tutela, 

outrora deferida, em decorrência do falecimento da parte requerida. 11. 

Nesse sentido encontra-se as jurisprudências dos Tribunais pátrios, 

vejamos: “INTERDIÇÃO. MORTE DO INTERDITANDO. PERDA DO OBJETO. 

DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS 

PELO DE CUJUS. DESCABIMENTO. 1. Falecendo o interditando, resta sem 

objeto a ação de interdição, sendo imperiosa a extinção do processo sem 

resolução de mérito. 2. Eventual discussão acerca da nulidade de atos 

que tenham sido praticados pelo de cujus, deve ser objeto de 

questionamento em ação própria. Recurso desprovido.” (Apelação Cível 

Nº 70037692688, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/08/2011). 

“Interdição Morte do interditando no curso do processo Sentença de 

improcedência Intransmissibilidade da ação - Extinção da ação, nos termos 

do art. 267, XI do CPC - Recurso provido.” (TJ-SP - APL: 

00044268520138260168 SP 0004426-85.2013.8.26.0168, Relator: Fortes 

Barbosa, Data de Julgamento: 11/09/2014, 6ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 13/09/2014). 12. Ante o exposto, com o requerimento 

de extinção realizado pela parte requerente e considerando ainda o fato 

de que o direito tutelado corresponde a direito personalíssimo, o processo 

deve chegar ao seu termo, a teor do que preconiza o artigo 485, inciso IX, 

do Diploma Processual Civil de 2015. Assim sendo, JULGO EXTINTO o 

presente feito. 13. CANCELO a audiência anteriormente designada. 14. 

Sem custas, uma vez que as partes são beneficiarias da justiça gratuita. 

15. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) 

ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação orgânica e 

processual de regência. 16. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 17. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-58.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (REU)

C. R. D. S. (REU)

I. D. S. C. (REU)

W. C. D. S. (REU)

C. R. D. S. (REU)

C. R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIA ODETE OLIVEIRA DA SILVA OAB - 897.175.541-53 

(PROCURADOR)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi designada para o dia 01/06/2020 às 14:30 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70113 Nr: 7550-07.2007.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSB, AABJ, RBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 
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DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido formulado às fls. 186/187, quanto ao pedido para 

que seja apurado o débito por intermédio da contadoria, posto que a 

apresentação do demonstrativo do débito atualizado, quando se tratar de 

execução por quantia certa, o que ocorre in casu, é ônus da parte 

exeqüente, conforme dicção do artigo 798, I, b, do CPC.

2. Assim, INTIME-SE a parte exeqüente, para que colacione aos autos a 

planilha de cálculo atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

o prosseguimento do feito.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 04 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 182938 Nr: 4019-29.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P, E, RARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da petição de fls. 108/113 (art. 9º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Cáceres/MT, 4 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004959-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDA DE JESUS DE ALMEIDA POMKERNER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

YASMIN FRANCO POMKERNER (HERDEIRO)

LUIS CARLOS POMKERNER (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1004959-35.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->ARROLAMENTO SUMÁRIO (31) POLO ATIVO: 

Nome: LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ Endereço: rua manoel felix de 

macedo, 119, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ARMINDA DE JESUS DE ALMEIDA POMKERNER Endereço: Rua 

senador de Azeredo, 201, Lar Servas de Maria, santa isabel, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO HERDEIRO: 

BERNARDO POMKERNER, atualmente encontra em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: LUCIMAR POMKERNER 

ALVAREZ, ANTONIO FELIX ALVAREZ, LUIS CARLOS POMKERNER, 

LEONIDES CARLIN POMKERNER, brasileiro, solteiro, garçom, falecido em 

15.12.1017 em Cuiabá/MT, deixando como herdeira, sua única filha 

YASMIN FRANCO POMKERNER DE ASSIS, LUIZ DANIEL BARBOSA DE 

ASSIS, brasileiro, casado, AUTONOMO, com fundamento nos artigos 615 

e seguintes do novo Código de Processo Civil, através de sua advogada 

propôs ABERTURA DO INVENTÁRIO Do único bem deixado pela Sra. 

Arminda de Jesus de Almeida Pomkerner, falecida em 12.06.2019 neste 

município de Cáceres/MT em decorrência de broncopneumonia, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, DECISÃO: Vistos etc. Tendo em 

vista que restou infrutífera a tentativa de localização de endereço de 

Bernardo Pomkerner (ID 25399536), defiro o pedido de citação via edital. 

Certificado o decurso do prazo do edital sem manifestação do herdeiro, 

vejo necessário a nomeação de curador especial. Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil, nomeio-lhe desde já, curador especial, a Defensoria Pública, que 

deverá ser intimada para apresentar defesa no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação 

genérica. Ademais, intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias e cite-se eventuais terceiros 

interessados juridicamente via edital com prazo de 15 (quinze) dias. Às 

providências. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 6 de 

março de 2020. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004959-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDA DE JESUS DE ALMEIDA POMKERNER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

YASMIN FRANCO POMKERNER (HERDEIRO)

LUIS CARLOS POMKERNER (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE CITAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA 

MENDES PROCESSO n. 1004959-35.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 

3.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->ARROLAMENTO SUMÁRIO (31) 

POLO ATIVO: Nome: LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ Endereço: rua 

manoel felix de macedo, 119, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: ARMINDA DE JESUS DE ALMEIDA POMKERNER 

Endereço: Rua senador de Azeredo, 201, Lar Servas de Maria, santa 

isabel, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da ação, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 
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documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:LUCIMAR 

POMKERNER ALVAREZ, ANTONIO FELIX ALVAREZ, LUIS CARLOS 

POMKERNER, LEONIDES CARLIN POMKERNER, brasileiro, solteiro, garçom, 

falecido em 15.12.1017 em Cuiabá/MT, deixando como herdeira, sua única 

filha YASMIN FRANCO POMKERNER DE ASSIS, LUIZ DANIEL BARBOSA 

DE ASSIS, brasileiro, casado, AUTONOMO, com fundamento nos artigos 

615 e seguintes do novo Código de Processo Civil, através de sua 

advogada propôs ABERTURA DO INVENTÁRIO Do único bem deixado pela 

Sra. Arminda de Jesus de Almeida Pomkerner, falecida em 12.06.2019 

neste município de Cáceres/MT em decorrência de broncopneumonia, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, DECISÃO: Vistos etc. Tendo em 

vista que restou infrutífera a tentativa de localização de endereço de 

Bernardo Pomkerner (ID 25399536), defiro o pedido de citação via edital. 

Certificado o decurso do prazo do edital sem manifestação do herdeiro, 

vejo necessário a nomeação de curador especial. Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil, nomeio-lhe desde já, curador especial, a Defensoria Pública, que 

deverá ser intimada para apresentar defesa no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação 

genérica. Ademais, intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias e cite-se eventuais terceiros 

interessados juridicamente via edital com prazo de 15 (quinze) dias. Às 

providências. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 6 de 

março de 2020. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001935-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 29914994.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004495-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAL DOS SANTOS CARDOSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 29916624.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006714-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CESAR CANDIDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006714-31.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: FABIO CESAR 

CANDIDO Vistos etc. DEFIRO a dilação do prazo por 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, com ou sem 

manifestação da parte autora, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 22 de 

novembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006524-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO PEREIRA DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA COMPLEMENTAR VALOR DA DILIGÊNCIA 

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da complementação da diligência do Oficial de Justiça conforme teor da 

certidão retro acostada ao feito (ID 29810989). Ressalta-se que para tal, 

deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência 

(Guia de Complementação de Diligência)”. Ao final após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Complementação de Diligência”, o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 6 de 

março de 2020 Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000567-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCYLIA FERREIRA DE CARVALHO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB - RO5546-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SELESTINO FERREIRA (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA 

RECOLHER VALORES DA DILIGÊNCIA DO MEIRINHO Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, 

com o fito de que, no prazo de 15 dias: 1) - Efetue o preparo da Carta 
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Precatória remetida a este Juízo da Comarca de Cáceres/MT – 2ª Vara 

Cível (Recolher Taxas de Distribuição da Missiva); 2) - Efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00, visando o 

cumprimento da CP. 2.1) - Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento 

da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 6 de março de 2020 Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 154896 Nr: 2376-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE MINAS GERAIS S/A-BMG-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 Autos do Processo de código n. 154896.

Vistos.

1. Em atenção ao pedido de fls. 354/355, CONCEDO a parte requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias para que apresente o contrato original para fins 

de realização de perícia.

 2. REITERE-SE o e-mail enviado a perita (fl. 352) para que no mesmo 

prazo indicado apresente proposta de honorários periciais.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 02 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 157045 Nr: 4802-89.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA DO NASCIMENTO JATOBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANCISCO LEITE 

- OAB:22853/MT, ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - 

OAB:16.646 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Judicial Código n.º 157045.

Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo judicial acostado às fls. 

90/90-verso.

 2. Informam as partes no termo de acordo que renunciam ao prazo 

recursal e pugnam pela suspensão do processo.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. EXPEÇA-SE ofício ao órgão empregador da parte executada para que 

promova o desconto mensal em sua folha de pagamento até o limite da 

execução, nos termos do acordo entabulado.

7. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 03 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 159157 Nr: 6904-84.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR SZUBRIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 24.413, FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - 

OAB:15.140, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5871

 (...)8. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido das requeridas e FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).9. 

Assim, INTIME-SE o perito médico nomeado nos autos acerca da fixação 

dos honorários periciais pelo juízo, bem como, para que informe no prazo 

de 15 (quinze) dias se realizará o trabalho técnico pelo valor ora 

fixado.10. Caso manifeste concordância com a quantia fixada, INTIME-SE a 

parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, deposite os 

honorários periciais, cumprindo-se, no mais, as demais deliberações da 

decisão de fls.252/252-verso.11. Em caso de recusa do perito nomeado, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para nomeação de 

novo “expert”.12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Cáceres/MT, 03 de março de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 260914 Nr: 1303-53.2020.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GONÇALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código n.º 260914.

Vistos.

1. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença (fls. 04/24) e aos 

cálculos da condenação apresentados (fls. 05-verso), INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o pagamento da 

integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde já, mandado de penhora e avaliação.

3. Em caso de cumprimento espontâneo DEFIRO desde já a expedição do 

competente alvará para levantamento de valores por ventura depositados 

em favor da parte credora.

4. CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC/2015).

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 04 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 110 de 913



Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000799-30.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS RIVERA (REQUERIDO)

MARCIA SILVA PEREIRA RIVERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento da carta precatória de avaliação do imóvel 

"FAZENDA RETIRO DO VALE VERDE II, deverá o nobre causídico acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 6 de março de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005563-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS MARQUES QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerido para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do documento acostado aos autos (ID.Num. 

29891592), malote digital da conta única, mais precisamente para juntar 

a(s) respectiva(s) guia(s) de depósito(s) judiciai(s) para vinculação. 

Cáceres/MT, 6 de março de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005582-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do art. 203, §4° do Código de Processo Civil. Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 5 dias, informe o endereço atualizado, contendo nome de 

Rua, Bairro, CEP, para que se proceda a intimação do requerido via postal, 

ou efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de intimação a ser oportunamente expedido, em 

caso de pagamento de diligencia, deverá o nobre causídico acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres, 6 de março de 2020. MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000818-36.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000818-36.2020.8.11.0006. AUTOR: 

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

etc... Sem prejuízo de posterior análise das condições da ação e 

pressupostos processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016 - CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/CPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art. 334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT, 06 de março de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005922-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO DA SILVA FILHO OAB - 621.785.631-04 

(REPRESENTANTE)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA JULIA MACIEL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005922-77.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PEDRO PAULO DA SILVA REPRESENTANTE: PEDRO PAULO DA SILVA 

FILHO RÉU: SEBASTIANA JULIA MACIEL Vistos e etc... Defiro o prazo 

solicitado pelas partes. Após, o decurso do prazo da autora, intime a 

Defensoria Pública. Por fim, retorne concluso. Cáceres/MT, 6 de março de 

2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006538-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GATTASS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1006538-52.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GONCALO DE CAMPOS REU: RUBENS GATTASS Vistos e etc... Defiro o 

pedido. Designo nova data de audiência para o dia 12/03/2020 às 

17h30min. Expeça o necessário para intimação das partes. 

Concomitantemente, ficam as partes intimadas na pessoa de seus 

procuradores. Cáceres/MT, 6 de março de 2020. Ricardo Alexandre R. 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004579-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004579-46.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE OSVALDO DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos e etc... 

Defiro o prazo solicitado. Após o prazo de 10 dias solicitado, na 

eventualidade do acordo não restar concretizado, ficam as partes desde 

já intimadas para apresentarem alegações finais no prazo comum de 15 

(quinze) dias Cáceres/MT, 6 de março de 2020. Ricardo alexandre R. 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001247-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001247-71.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: VICENTE DE ARRUDA E SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos e etc... Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o autor apresente qualquer outro documento que possa demonstrar 

aquisição dos pacotes, assim como do valor recebido a título de lucro 

referente a outra conta por ele mencionado em audiência Cáceres/MT, 6 

de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE (AUTOR(A))

DENISE SILVA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO LAVAGNOLLI (REU)

LAZARA DE FATIMA LAVAGNOLI (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000559-41.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, DENISE SILVA DE REZENDE REU: VITORIO 

LAVAGNOLLI, LAZARA DE FATIMA LAVAGNOLI Vistos e etc. Defiro o 

prazo solicitado pelas partes. Após, retorne concluso. Cáceres/MT, 6 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003138-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATACILIO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA OAB - MT24200/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003138-93.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ATACILIO RAMOS DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc... Defiro o prazo solicitado 

pelas partes. Saem os procuradores intimados. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT, 6 de março de 2020. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 244721 Nr: 190-98.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL RONDON GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ARLY MONTEIRO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 Processo veio concluso para análise do pedido de liberação de valores.

Ao acessar o feito constato que apresenta duas mensagens:

Documento pendente de Juntada: Petição do Autor protocolado em: 

05/03/2020 às 15:35:46 pelo PEA sob nº 261065

Documento pendente de Juntada: Petição do Réu protocolado em: 

04/03/2020 às 16:46:22 pelo PEA sob nº 260991

Tais petições ainda não estão disponíveis para impressão, e constam que 

são respostas ao pedido da Arrematante.

Assim, visando proporcionar a análise do pedido em consonância com as 

considerações das demais partes, após a materialização das petições, 

retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 161469 Nr: 9267-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADOR DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI MUDESTO DE OLIVEIRA, JACI MUDESTO 

DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA LEOCADIO DE OLIVEIRA, VANUZA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, 

MARITZZA FABIANE MARTINEZ - OAB:OAB/PE 711-B, MARIZZE 

FERNANDA MARTINEZ - OAB:25.867/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste a parte Credora sobre a certidão de fls. 141, no prazo de 15 

dias.

No mesmo prazo, esclareça quanto o interesse na anotação da dívida nos 

registros do Serasa, e postule todas as medidas que entender pertinentes 

para a pesquisa de bens, inclusive demonstre que diligenciou perante o 

Cartório de Registro de Imóveis para tal finalidade.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179005 Nr: 1627-19.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LUCIA OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A, ESPÓLIO DE 

RONALDO DE MATTOS KRAUSE, MARIA MARGARETH COSTA DE 

ALBUQUERQUE KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, JESUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:9309/O, PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:670/MT

 Na ata de audiência de fls. 109 ficou consignado prazo de vinte dias para 

apresentação das alegações finais, o que foi apresentado pela 

Embargante às fls. 113/118.

Ocorre que posteriormente a escrivania procedeu a expedição de novos 

expedientes com intimação para apresentação de apresentação de 

alegações finais.

Com base nas novas intimações, a Embargante novamente apresentou 

alegações finais às fls. 127/143.

Para assegurar contraditório e evitar qualquer questionamento futuro, nos 

termos do art. 9º e 10º do CPC oportunizo as partes manifestarem sobre a 

nova intimação levada a efeito pela escrivania, assim como das 

subsequentes alegações finais apresentadas, no prazo de 15 dias.

Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189623 Nr: 8028-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE APARECIDA RIBEIRO DELUQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTILIDADES BOM LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DIAS NANI - 

OAB:23633/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Sendo pertinente a produção de provas em audiências para subsidiar o 

julgamento, delibero pela colheita do depoimento pessoal do Autor e a 

oitiva de testemunhas.

Designo audiência de instrução para o dia 19 de maio de 2020, às 15:30 

horas.

Fixo prazo de 15 dias para indicação do rol de testemunhas, ficando a 

cargo da parte cumprir o disposto no art. 455 do CPC.

Intime o Autor e Curador Especial.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131795 Nr: 472-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO SOUTO E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARNEL FERREIRA, ENEDILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS, MARCOS CESAR ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Defiro a liberação dos valores vinculados a estes autos em favor do 

Exequente.

Controvertem as partes sobre o valor remanescente da dívida.

Diante da controvérsia, determino a remessa dos autos a Contadoria para 

apuração do saldo devedor.

Após, intimem as partes para que manifestação no prazo de prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137525 Nr: 6847-37.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .... É o que merece registro. Decido. Em tela, ação de busca e apreensão 

em que se postulou a apreensão de veículo em razão de inadimplemento, 

bem como tese defensiva de inadequação da ação. A tese apresentada 

pela Requerida esta por demais superada, sendo pacífico no Superior 

Tribunal de Justiça a conclusão da legalidade e constitucionalidade do 

Decreto Lei 911/69 como instrumento apto para ser manejado para o caso 

de inadimplemento. Por tratar-se de discussão já superada, apenas 

reporto a orientação firmada para afastar a tese defensiva. Pelos 

documentos trazidos aos autos pelo Requerente, restaram provadas: 1- a 

existência de financiamento de bens e/ou serviços com garantia de 

alienação fiduciária, tendo por objeto a motocicleta descrita na petição 

inicial, dada em garantia em alienação fiduciária. 2- o inadimplemento e a 

constituição em mora pela Notificação Extrajudicial. O princípio fundamental 

do direito contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado diante de 

condições extraordinárias como caso fortuito ou força maior, sendo ônus 

do Réu a comprovação de situações excludentes de sua obrigação. Não 

apresentadas estas e comprovado o inadimplemento do compromisso 

contratual, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, vez que a 

posse do bem passa a pertencer a quem não tem justo título. Isto posto, 

julgo procedente o pedido inicial e declaro rescindido o contrato firmado 

entre as partes e, com esteio no art. 66 da Lei 4.728/65 com redação dada 

pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do Requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva, já concedida na liminar. Faculto a venda pelo 

Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Condeno a Requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, bem como nas custas e despesas processuais. Como 

demonstrou ser hipossuficiente, ficam tais verbas sobrestadas nos 

termos do art. 98 do CPC P.I. Cumpra-se, arquivando-se oportunamente os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140276 Nr: 9911-55.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCESA TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE DI MATEOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca da correspondência devolvida com a 

informação de "Endereço Insuficiente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149468 Nr: 8127-09.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GEISON DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... De outro lado, a interpretação e aplicação do artigo deve se dar de 

ponderada, devendo o Magistrado sopesar a proporcionalidade e a 

efetividade da medida requerida a fim de que não ocorram excessos que 

podem acarretar em prejuízos. Deste modo, considero que a aplicação de 

medidas atípicas, ainda que amparadas pelo dispositivo em comento, deve 

se dar de forma cautelosa e somente após o esgotamento dos meios 
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tradicionais comumente levados à efeito em busca da satisfação do 

crédito exequendo. A meu ver, é preciso que seja demonstrada a 

necessidade efetiva de aplicação de medidas excepcionais como a 

requerida nos autos, sob pena de incorrer em prejuízo desnecessário ao 

devedor, sem, contudo, que seja alcançado o objeto dos autos, qual seja, 

a satisfação da obrigação. É certo que medidas como a requerida nos 

autos (suspensão CNH e bloquei de cartões de crédito) de cunho 

coercitivo, tem o condão de pressionar o devedor para que cumpra com a 

sua obrigação. De outro lado, não se pode descartar a necessidade de 

que, além do nítido caráter coercitivo, a medida tenha efetividade de 

alcançar o direito almejado. No caso dos autos, entendo que a medida é 

desproporcional por ora, haja vista que tão somente foi tentada nos autos 

a penhora online de dinheiro, contudo, até o momento, o credor não 

apresentou nos autos comprovante de que tenha diligenciado em busca 

de bens do Executado. Portanto, considerando a ausência de exaurimento 

de diligências em busca da satisfação do crédito nos autos, INDEFIRO POR 

ORA os pedidos de suspensão da habilitação e bloqueio dos cartões de 

crédito do executado. Intime-se o credor para que se manifeste 

requerendo o que entender pertinente para satisfação do crédito no prazo 

de 15 dias. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 154003 Nr: 1370-62.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:

 A parte Requerida intimada insistiu na realização da prova pericial. Diante 

da insistência, e considerando que tal meio de prova fora deferido 

anteriormente, e para evitar qualquer arguição de nulidade, mantenho a 

realização da prova pericial. Pondero que a presente lide foi ajuizada em 

2013 e despacho saneador fora realizado em 15/09/2014, com a 

nomeação inicial do Dr Mario Pinheiro Esposito como Perito (fls. 191/193). 

Diante da recusa foi nomeado em substituição o Ricardo Ferreira Bento 

(fls. 199) que também recusou (fls. 201). Em substituição foi nomeado o Dr 

José Jarjura Jorge Júnior que apresentou proposta de honorários às fls. 

206), o que foi impugnado. Pela consideração apresentada às fls. 525 

sucedeu a intimação de outras profissionais para atuação como Perito - 

Dra Carla Leal Bortoli, Glauber Tercio de Almeida (fls. 528) e Rafael 

Mendonça Vilela (fls. 531) e todos apresentaram suas razões declinando 

a nomeação. O feito precisa de uma solução e dos profissionais 

nomeados, apenas uma aceitou o encargo. Tendo profissional anuido com 

o encargo, é de prestigiar a manutenção de sua nomeação. A impugnação 

da proposta de honorários deve ser afastada, pois não compete ao juízo 

sopesar e definir o valor dos honorários do profissional, além de não 

vislumbrar abusividade ou excesso. Cabe ressaltar que o Perito nomeado 

trata-se de profissional renomado e Professor Universitário da Pontifícia 

Universidade Católica. Destaco que realizei pesquisa no site 

https://www.escavador.com/sobre/8700057/jose-jarjura-jorge-junior e 

constatei extenso curriculum do Perito, inclusive descrevo a seguir a 

extensa produção científica/bibliográfica: ... Assim, afasto a impugnação 

apresentada Requerida, para manter a nomeação do Perito, inclusive sua 

proposta de honorários. Providencie a Requerida o depósito dos 

honorários em conta vinculada ao juízo, no prazo de dez dias, sob pena 

de ser reputado como desistência tácita. Em sendo efetuado o depósito, 

intime o Perito para informar a data, local e horário para realização da 

Perícia, no dez de cinco dias. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9473 Nr: 77-14.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RONALDO DE MATTOS KRAUSE, 

MARIA MARGARETH COSTA DE ALBUQUERQUE KRAUSE, ERIC DE 

ALBUQUERQUE KRAUSE, NAYARA DE ALBUQUERQUE KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

ELOI CONTINI - OAB:315912, PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco 

Amazônia em face do Espólio de Ronaldo de Mattos Krause e outros.

Proceda com a habilitação dos novos procurados da parte autora no 

processo.

 Conforme despacho de fls. 403, a parte autora foi intimada para 

manifestar sobre o eventual interesse na averbação da dívida nos 

registros do Serasa, bem como na penhora do percentual do salário da 

executada Maria Margareth. O mesmo pediu pelo deferimento de ambos.

 Portanto, defiro a inclusão do nome dos executados originários no 

cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD.

Quanto a penhora de 30% dos rendimentos da executada Maria 

Margareth, deliberarei após ser oportunizado o contraditório. Para tanto, 

intime a Devedora para que no prazo de 15 dias manifeste-se sobre o 

pedido.

Manifeste o Credor sobre a certidão do oficial de justiça às fls. 407, 

requerendo o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias.

Por fim, cumpra a secretaria de forma integral o despacho de fls. 403, 

expedindo carta de intimação pelos correios aos executados Eric e 

Nayara.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 47372 Nr: 4783-64.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE APOLONIO AKERLEY, LUZINETE AKERLEY 

HUGHES, LUIZ SAMARTANO, PEDRO DA SILVA LARA JUNIOR, JOCILENE 

DA SILVA AKERLEY LARA, MARIA ELOÍSA AKERLEY SAMARTANO, 

MAURICIO CESAR RUI DIAS AKERLEY, MARIA ALCIONE DIAS AKERLEY, 

MARIVANIA DIAS AKERLEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON FERREIRA DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO - OAB:, 

MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO - OAB:25571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 No caso dos autos, o Embargante manejou os aclaratórios para 

esclarecer obscuridade e eliminar contradição na decisão em fls. 350/351, 

no que tange a fração a ser paga aos herdeiros.Pois bem, o trecho da 

norma concreta elaborada nos autos, ficou nos seguintes 

termos:“Contudo, execução prosseguirá somente sobre o saldo 

remanescente atualizado da dívida (3/5 do valor devido, devendo ser 

excluída da soma os valores já recebidos e que correspondem à cota 

parte dos demais herdeiroscredores anteriormente habilitados)”. Da leitura 

dos autos constata-se que realmente houve equívoco deste Juízo quanto 

a descrição da fração que corresponde a quota parte a ser paga aos 

filhos do herdeiro do espólio, de modo que os presentes embargos devem 

ser acolhidos, pois é verossímil quanto a existência de erro no julgado. 

Desta feita, existindo 4 herdeiros do espólio de Apolonio Arkerley, e sendo 

que três destes renunciaram ao valor total do crédito que respectivamente 

lhes pertencia, declarando expressa quitação de sua quota parte, razão 

compete ao embargante ao alegar que os filhos do herdeiro Benedito 

Arkley têm direito a apenas a quota parte de seu genitor, sendo esta 1/4 

do valor da dívida.Assim sendo, dou PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO a fim de que seja suprido o erro material apontado, ficando 

decidido que a execução prosseguirá sobre o percentual de 1/4 do crédito 

reconhecido na sentença.Intimem os Credores para apresentarem 

demonstrativo atualizado da dívida, em quinze dias.Após, intime o Devedor 

para efetuar o pagamento no mesmo prazo.Acaso não efetue o 

pagamento, retorne concluso para análise dos pedidos já formulados 

pelos Credores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho
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 Cod. Proc.: 147275 Nr: 5591-25.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:4823-B, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 ... Segundo consta a instrução findou, estando este processo concluso 

para sentença. Fato é que este feito veio concluso desacompanhado dos 

processos com os quais possui conexão o que obstaculiza a ampla 

cognição deste Magistrado sobre toda a celeuma havida entre as partes, 

para fins de elaboração da norma concreta (sentença). Ademais, cabe 

destacar que por mais de uma vez este juízo deliberou pelo apensamento 

e a remessa conjunta para conclusão. Cito como exemplo o processo com 

código nº 141994 sequer foi enviado concluso para sentença. Ademais se 

sabe que está em curso no âmbito da Justiça criminal ação penal sobre 

fatos correlatos as questões submetidas a este Juízo por meio da 

presente ação cível, havendo, então, a possibilidade de que as provas 

produzidas no âmbito da justiça criminal subsidiem a instrução deste feito. 

Cabe ainda mencionar que atendendo pedido do Ministério Público, este 

juízo deferiu o compartilhamento das provas produzidas nas ações cíveis 

para instruir a investigação criminal. Assim sendo, havendo a necessidade 

deste processo retornar à Secretaria para o apensamento aos processos 

conexos, hei por bem, aproveitar a ocasião, motivado ainda nas 

ponderações acima expostas, suscitar as partes, nos termos do art. 10° 

do Código de Processo Civil quanto eventual interesse em juntar prova 

documental oriunda de procedimento em curso no âmbito da justiça 

criminal. De igual forma, manifestem as partes quanto o interesse na 

juntada de provas produzidas nos demais feitos conexos que foram 

extintos. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias para a 

manifestação das partes. Caso qualquer das partes promova a juntada de 

documentos extraídos das demais ações cíveis então declaradas conexas 

e que foram extintas, assim como provas extraídas da investigação 

criminal, deverá então ser realizada nova intimação das partes para que 

no prazo comum de 15 (quinze) dias eventualmente aditem os memoriais 

finais. Decorrido o prazo e sendo apensados os processos conexos em 

tramitação ao presente feito, retorne concluso para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 147276 Nr: 5593-92.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE APARECIDA 

BARBOSA DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CIBELI SIMÕES 

SANTOS - OAB:11.468 MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/MT

 ... Segundo consta a instrução findou, estando este processo concluso 

para sentença. Fato é que este feito veio concluso desacompanhado dos 

processos com os quais possui conexão o que obstaculiza a ampla 

cognição deste Magistrado sobre toda a celeuma havida entre as partes, 

para fins de elaboração da norma concreta (sentença). Ademais, cabe 

destacar que por mais de uma vez este juízo deliberou pelo apensamento 

e a remessa conjunta para conclusão. Cito como exemplo o processo com 

código nº 141994 sequer foi enviado concluso para sentença. Ademais se 

sabe que está em curso no âmbito da Justiça criminal ação penal sobre 

fatos correlatos as questões submetidas a este Juízo por meio da 

presente ação cível, havendo, então, a possibilidade de que as provas 

produzidas no âmbito da justiça criminal subsidiem a instrução deste feito. 

Cabe ainda mencionar que atendendo pedido do Ministério Público, este 

juízo deferiu o compartilhamento das provas produzidas nas ações cíveis 

para instruir a investigação criminal. Assim sendo, havendo a necessidade 

deste processo retornar à Secretaria para o apensamento aos processos 

conexos, hei por bem, aproveitar a ocasião, motivado ainda nas 

ponderações acima expostas, suscitar as partes, nos termos do art. 10° 

do Código de Processo Civil quanto eventual interesse em juntar prova 

documental oriunda de procedimento em curso no âmbito da justiça 

criminal. De igual forma, manifestem as partes quanto o interesse na 

juntada de provas produzidas nos demais feitos conexos que foram 

extintos. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias para a 

manifestação das partes. Caso qualquer das partes promova a juntada de 

documentos extraídos das demais ações cíveis então declaradas conexas 

e que foram extintas, assim como provas extraídas da investigação 

criminal, deverá então ser realizada nova intimação das partes para que 

no prazo comum de 15 (quinze) dias eventualmente aditem os memoriais 

finais. Decorrido o prazo e sendo apensados os processos conexos em 

tramitação ao presente feito, retorne concluso para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148930 Nr: 7502-72.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAIR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 Logo, deverá o perito nomeado ser substituído. É como decido! Ante o 

exposto, nos termos do art. 468 do CPC delibero pela substituição do 

perito nomeado para estes autos, ficando em sua substituição nomeado o 

Perito BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA - CFC nº 19401/0-2, com endereço 

na Rua Joaquim Murtinho nº 610, Cuiabá - MT, e-mail 

peritobento@gmail.com, telefone 65-3624-0494 e 65-9956-1344. Em razão 

desta decisão torno sem efeito a certidão de crédito expedida nas fls. 231, 

nos termos do art. 468, §2° do CPC. Comunique-se a Fazenda Pública 

Estadual por meio da Procuradoria Geral do Estado quanto a presente 

decisão e a sustação dos efeitos da aludida certidão de crédito. Oficie ao 

Juízo do Juizado da Fazenda Pública comunicando da presente decisão 

para instruir os autos de execução de nº 0505332-80.2015.8.11.0001. 

Intime-se também o perito Thyago Jorge Machado para que fique ciente 

desta decisão. Concomitante, intime-se o perito nomeado neste ato para 

que fique ciente de sua nomeação e assim apresente proposta de 

honorários, ciente de que seus honorários deverão ser custeados pelo 

Estado de Mato Grosso uma vez que a requerida é beneficiária da justiça 

gratuita. Para tanto anoto o prazo de 15 dias, prazo em que também 

deverá designar data, horário e local para início dos trabalhos. Ato 

contínuo intimem-se as partes para que caso queiram complementem os 

quesitos já apresentados e/ou impugnem a nomeação do expert ou os 

valores por ele apresentados a título de proposta de honorários, podendo 

ainda indicar assistente técnico, no prazo de quinze dias. Esgotadas as 

providências, retorne concluso para análise de eventuais questões 

processuais suscitadas. Por outro lado, caso o perito aceite o encargo e 

apresente proposta de honorários, bem como não haja qualquer objeção 

das partes, aguarde-se então a conclusão do trabalho pericial. Em sendo 

concluído o trabalho pericial, intimem-se as partes para que cientes do 

laudo manifestem-se em 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149560 Nr: 8228-46.2012.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROSA CEBALHO, ESTELA CEBALHO DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA, 

GABRIELA DE ARAUJO LIMA CUNHA, SONIA CEBALHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ... Superada a preliminar, passo a deliberar sobre o pedido de produção 

de prova, eis que a controvérsia instalada não pode ser solucionada 
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somente com a prova documental até agora produzida, necessitando de 

maiores esclarecimentos e subsídios para resolução da questão. Deste 

modo, sendo necessária a dilação probatória, fixo como ponto 

controvertido para o qual a atividade probatória deverá se dirigir: - a 

apuração da existência ou não de posse pela Autora e sua respectiva 

extensão; a pratica ou não de esbulho pelos Requeridos. Dessa maneira, 

com fulcro no art. 370 do CPC, DEFIRO E DETERMINO a produção das 

seguintes provas: • Depoimento pessoal das partes; • Depoimento de 

testemunhas, ficando a cargo da parte cumprir o disposto no art. 455 do 

CPC. • Depoimento dos demais herdeiros – item b4 e item b6 de fls. 487; • 

Prova documental; Fixo prazo de 15 dias para especificação das 

testemunhas/herdeiros. Designo audiência de Instrução e Julgamento para 

o dia 20 de maio de 2020. Intime as partes pessoalmente e por meio de 

seus procuradores. Atenda a escrivania ao pedido de fls. 480, alínea “a”. 

Retifique os registros e autuação em relação a Requerida Gabriela de 

Araújo Lima Cunha para: Espólio de Gabriela de Araújo Lima Cunha, 

conforme já deliberado às fls. 490. Postergo à análise do pedido fls. 

491/492 após a instrução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 56854 Nr: 3326-60.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11243 MT

 Vistos etc.

 Intimo o executado por meio de sua Advogada para que no prazo de 15 

dias se justifique quanto a ausência na audiência designada para esta 

data. Devo lembrar que as partes foram advertidas de que a ausência 

injustificada implicaria na incidência de multa pela prática de atentado a 

dignidade da justiça.

 No mesmo prazo deverá a parte executada cumprir a decisão proferida 

nas fls. 376/377 no sentido de prestar contas quanto ao seu trabalho não 

assalariado (declarado nas fls. 344) e promover o depósito do valor 

correspondente a 30% de tudo quanto foi recebido no período a partir da 

publicação da aludida decisão até este momento.

Findo o prazo anotado para o executado, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste requerendo o que entender pertinente à execução, 

também no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170481 Nr: 6637-78.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA DA CUNHA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:18.280/MT

 Vistos, etc...

Considerando o declínio da perita nomeada (fl. 382), nomeio em 

substituição como perito deste Juízo a Empresa Forense Lab - Perícias e 

Consultoria, com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, sala 1405, 

Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78048-250, fone: 65-98112-2338, 

endereço eletrônico: www.forenselab.com, para a realização da referida 

perícia médica a ser realizada por um médico DERMATOLOGISTA.

Intime-se a empresa para que ciente da nomeação apresente proposta de 

honorários e designe médico dermatologista para realização da perícia, 

apresentando currículo e dados profissionais do expert indicado, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 465, §2º, incisos I a III, do CPC).

Concomitante, as partes poderão indicar, caso queiram, assistente técnico 

e quesitos a serem respondidos pelo perito, sendo este o momento para 

também arguir o impedimento ou suspeição do expert (art. 465, §1°).

Apresentada a proposta, intime-se novamente a parte Requerida para que 

efetue a complementação do depósito, uma vez que há valores 

depositados nos autos (fl. 167) ou impugne a proposta no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 465, §3°).

 Após o depósito dos honorários, intime-se a empresa para realizar o 

trabalho pericial, agendando data e local para realização da perícia, com 

antecedência, a fim de possibilitar a intimação das partes. Fixo o prazo de 

30 dias para entrega do laudo a fluir a partir da data de realização da 

perícia.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172112 Nr: 7863-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENICE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 ... Nesse contexto, tenho que a concessão de aposentadoria parte do 

pressuposto da incapacidade permanente já configurada e, a meu ver, 

esse é o momento em que se deve considerar aberto o prazo 

prescricional, senão vejamos: ... Assim, levando-se em consideração a 

data em que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade, 

06.07.2009, e a data do protocolo administrativo realizado em 30/07/2012 

(fls. 41/45) e ajuizamento do presente feito, 17.09.2014, entendo que a 

pretensão da autora encontra-se prescrita, haja vista que neste interregno 

transcorreu mais de um ano. Vale ressaltar que, ainda que este 

magistrado considere a suspensão do prazo prescricional em razão do 

pedido administrativo, nos termos da súmula 229 do STJ, recebido pela ré 

em 02.10.2012, e cuja notificação de inderimento se deu em 06.12.2012, 

não há que se falar em afastamento da prescrição, porquanto quando 

formulado o pedido no âmbito administrativo já havia trancorrido o prazo 

prescricional (ciência da invalidez: 06.07.2009 – pedido administrativo 

02.10.2012). Nessa senda, forçoso reconhecer a prejudicial de mérito, 

amparado nos fundamentos supra e jurisprudência do STJ e Tribunais: ... 

Diante do exposto, caracterizada a prescrição extintiva do direito de ação, 

e a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova capaz de 

evidenciar a suspensão ou interrupção do referido prazo, impõe-se a 

extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condeno 

a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor causa, nos termos do art. 

85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Contudo, fica 

suspensa a exigibilidade do crédito, eis que a parte autora litiga sob o pálio 

da assistência judiciária (art. 98, §3º, CPC). Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 182748 Nr: 3894-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA FERNANDES, VALDIR 

FRANCISCO DO NASCIMENTO, ADRIANO FERNANDES CORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETE NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:OAB/MT 5.468, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 ... Dessa maneira, com fulcro no art. 370 do CPC, DEFIRO E DETERMINO a 

produção das seguintes provas: a) depoimento pessoal das partes ... b) 

prova testemunhal, cujo respectivo rol deverá o ser apresentado pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4°), sendo incumbência do 

advogado das partes promoverem a intimação das testemunhas que 

arrolarem, nos termos do art. 455, do CPC. c) produção de prova 

documental... d) prova pericial ... Para realização da perícia, nomeio como 

perito do Juízo o Engenheiro Florestal Marco Aurélio Lisboa Viscardi da 

Silva, CREA/MT 033067, endereço eletrônico marco.viscardi@outlook.com, 
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telefones (65) 99645-7168 e (65)98118-8226. Intime-se o perito sobre a 

nomeação, devendo ofertar proposta de honorários no prazo de 05 dias. 

Concomitante, podem as partes indicar assistentes técnicos, aditar e/ou 

complementar no mesmo prazo os quesitos apresentados, sendo este 

também o momento também para arguirem eventual impedimento ou 

suspeição do expert (art. 465, §1°). Apresentada a proposta, intimem-se 

as partes para que efetuem o depósito dos honorários que deverão ser 

rateados igualmente entre elas (art. 95, CPC), considerando que ambas 

solicitaram a produção da perícia. ... Deixo para designar audiência de 

instrução após a conclusão do laudo pericial. ... Fica a Agropecuária Rio 

Bravo intimada para que no prazo de 15 dias regularize sua 

representação processual ... com identificação do sócio representante 

legal outorgante, sob as advertências do art. 76, §1º, inciso I, do CPC. Nos 

autos com código nº 186507, providencie a escrivania a retificação da 

representação processual ... fls. . 318/323. ...nos autos com código 

186507, defiro o pedido de fls. 339/342. Expeça-se o necessário. 

RESSALTO QUE A PRESENTE DELIBERAÇÃO SERÁ LANÇADA NOS TRÊS 

PROCESSOS APENSOS. POR ECONOMIA PROCESSUAL, DETERMINO QUE 

A ESCRIVANIA PROCEDA EXPEDIÇÃO ÚNICA DOS EXPEDIENTES COM 

MENÇÃO DOS TRÊS PROCESSOS E FAÇA A JUNTADA TÃO SOMENTE 

NOS AUTOS QUE TEVE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO – Nº 

3894-61.2015.811.0006 – CÓDIGO 182748. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 186507 Nr: 6074-50.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FRANCISCO DO NASCIMENTO, ADRIANO 

FERNANDES CORTE, SANDRA MARA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KAROLINE DO N. P . PINTO 

- OAB:24.827-0, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 

6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 ... Dessa maneira, com fulcro no art. 370 do CPC, DEFIRO E DETERMINO a 

produção das seguintes provas: a) depoimento pessoal das partes ... b) 

prova testemunhal, cujo respectivo rol deverá o ser apresentado pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4°), sendo incumbência do 

advogado das partes promoverem a intimação das testemunhas que 

arrolarem, nos termos do art. 455, do CPC. c) produção de prova 

documental... d) prova pericial ... Para realização da perícia, nomeio como 

perito do Juízo o Engenheiro Florestal Marco Aurélio Lisboa Viscardi da 

Silva, CREA/MT 033067, endereço eletrônico marco.viscardi@outlook.com, 

telefones (65) 99645-7168 e (65)98118-8226. Intime-se o perito sobre a 

nomeação, devendo ofertar proposta de honorários no prazo de 05 dias. 

Concomitante, podem as partes indicar assistentes técnicos, aditar e/ou 

complementar no mesmo prazo os quesitos apresentados, sendo este 

também o momento também para arguirem eventual impedimento ou 

suspeição do expert (art. 465, §1°). Apresentada a proposta, intimem-se 

as partes para que efetuem o depósito dos honorários que deverão ser 

rateados igualmente entre elas (art. 95, CPC), considerando que ambas 

solicitaram a produção da perícia. ... Deixo para designar audiência de 

instrução após a conclusão do laudo pericial. ... Fica a Agropecuária Rio 

Bravo intimada para que no prazo de 15 dias regularize sua 

representação processual ... com identificação do sócio representante 

legal outorgante, sob as advertências do art. 76, §1º, inciso I, do CPC. Nos 

autos com código nº 186507, providencie a escrivania a retificação da 

representação processual ... fls. . 318/323. ...nos autos com código 

186507, defiro o pedido de fls. 339/342. Expeça-se o necessário. 

RESSALTO QUE A PRESENTE DELIBERAÇÃO SERÁ LANÇADA NOS TRÊS 

PROCESSOS APENSOS. POR ECONOMIA PROCESSUAL, DETERMINO QUE 

A ESCRIVANIA PROCEDA EXPEDIÇÃO ÚNICA DOS EXPEDIENTES COM 

MENÇÃO DOS TRÊS PROCESSOS E FAÇA A JUNTADA TÃO SOMENTE 

NOS AUTOS QUE TEVE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO – Nº 

3894-61.2015.811.0006 – CÓDIGO 182748. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 186754 Nr: 6222-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:287251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Vistos etc.

 No despacho proferido nas fls. 347 este Juízo suscitou as partes quanto 

a pretensão consensual de reabertura da instrução.

 Fato é que a parte ré já havia manifestado este desejo por meio dos 

Embargos de Declaração apresentados nas fls. 338/339. Do mesmo modo 

vê-se que embora a parte autora não tenha respondido a última intimação 

oriunda do despacho anterior, vê-se que em sua peça processual contida 

nas fls. 341/343 o autor demonstrou interesse na reabertura da instrução 

processual a fim de que a testemunha Vladimir seja ouvida por meio de 

carta precatória. Portanto há convergência das partes no sentido da 

reabertura da instrução processual.

 Assim sendo, delibero nos seguintes termos:

- Intimo as partes a promoverem a retomada da instrução processual 

mediante o implemento dos meios necessários a fim de que seja 

deprecada a oitiva das testemunhas residentes em Comarcas diversas as 

quais ainda não foram ouvidas. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias para 

recolhimento da taxa de distribuição - preparo da carta precatória, assim 

como para que seja indicado o atual endereço das testemunhas ainda não 

ouvidas - fls. 137 e 159.

 - Em razão do que aqui se decide, reputo a perda do objeto dos embargos 

de declaração opostos nas fls. 338/339.

 Em sendo expedidas as cartas precatórias, aguarde-se o cumprimento.

 Por ocasião do retorno das missivas cumpridas, intimem-se as partes 

para a apresentação dos memoriais no prazo sucessivo de 15 dias.

Das testemunhas arroladas às fls. 137 e 159 apenas Fagner Izidio da Silva 

foi ouvido às fls. 247. Ocorre que o CD não esta juntado às fls. 248. 

Certifique a escrivania sobre a destinação do CD. Da mesma forma, 

esclareçam as partes sobre o CD e informem se tem cópia para ser 

apresentada.

De forma concomitante, oficie ao Juízo da 6ª Vara Cível de Lucas do Rio 

Verde solicitando cópia do depoimento prestado pela testemunha. Instrua 

com cópia de fls. 246/248.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194852 Nr: 422-18.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARITA DA NOBREGA NERES, DIEVELYN LOURRANY 

BRAZ DA NOBREGA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA, N. DE 

AQUINO CARNEIRO - EPP (FRIGORIFICO FRIGO VITORIA), N. I. CARNEIRO 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz de Arruda 

Lindote - OAB:OAB/MT 14.876, LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - 

OAB:12079

 ... INDEFIRO o pedido de requisição de depoimentos colhidos na fase de 

instrução criminal nos autos de código 165491 em curso na Segunda Vara 

Criminal, conforme postulado pela Defensoria Pública, eis que 

manifestamente intempestivo. Ora, sabe-se que o Código de Processo Civil 

estabelece que a fase para indicação de provas é a contestação (art. 336 

do CPC). Não obstante a disposição processual, este Juízo estribando-se 

no que dispõe o art. 139, incisos I e VI do CPC, tem o hábito de questionar 

as partes num só momento, após a fase postulatória, a indicação de 

provas, como assim o fez nestes autos pelo que se verifica nas fls. 452. 

Com efeito, este Juízo baseando-se nas provas indicadas pelas partes 

delimitou a controvérsia e deferiu as provas que seriam produzidas na 

fase de instrução por ocasião do despacho saneador proferido nas fls. 

484/486. E nesse sentido são aquelas provas as que serão produzidas 

neste feito, e não mais nenhuma outra. Na linha do que se assenta aqui, 

também assinalo que a questão da prova pericial foi apreciada pelo Juízo 
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no despacho saneador, sendo que na ocasião este Juízo assentou que 

compreendia não mais subsistirem vestígios para a realização de nova 

perícia, sendo, portanto, suficientes a perícia técnica da Politec juntada 

nos autos e os demais elementos de prova produzidos no processo para 

a solução do mérito. Assim sendo, reitero o disposto no despacho 

saneador: ... Sendo assim, entendo que o laudo pericial acostado aos 

autos, aliado às demais provas (documental e oral a ser produzida), são 

suficientes para análise do mérito da ação, não havendo necessidade de 

realização de nova perícia do acidente.” (trecho extraído do saneador 

contido nas fls. 484/486). Em tempo, determino que a Secretaria da vara 

reitere a determinação contida no item “d” do despacho saneador 

proferido nas fls. 484/486. Com a juntada da resposta, intimem as partes 

para apresentarem as alegações finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195660 Nr: 838-83.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FRANCISCO DO NASCIMENTO, 

ADRIANO FERNANDES CORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETE NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ... Dessa maneira, com fulcro no art. 370 do CPC, DEFIRO E DETERMINO a 

produção das seguintes provas: a) depoimento pessoal das partes ... b) 

prova testemunhal, cujo respectivo rol deverá o ser apresentado pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4°), sendo incumbência do 

advogado das partes promoverem a intimação das testemunhas que 

arrolarem, nos termos do art. 455, do CPC. c) produção de prova 

documental... d) prova pericial ... Para realização da perícia, nomeio como 

perito do Juízo o Engenheiro Florestal Marco Aurélio Lisboa Viscardi da 

Silva, CREA/MT 033067, endereço eletrônico marco.viscardi@outlook.com, 

telefones (65) 99645-7168 e (65)98118-8226. Intime-se o perito sobre a 

nomeação, devendo ofertar proposta de honorários no prazo de 05 dias. 

Concomitante, podem as partes indicar assistentes técnicos, aditar e/ou 

complementar no mesmo prazo os quesitos apresentados, sendo este 

também o momento também para arguirem eventual impedimento ou 

suspeição do expert (art. 465, §1°). Apresentada a proposta, intimem-se 

as partes para que efetuem o depósito dos honorários que deverão ser 

rateados igualmente entre elas (art. 95, CPC), considerando que ambas 

solicitaram a produção da perícia. ... Deixo para designar audiência de 

instrução após a conclusão do laudo pericial. ... Fica a Agropecuária Rio 

Bravo intimada para que no prazo de 15 dias regularize sua 

representação processual ... com identificação do sócio representante 

legal outorgante, sob as advertências do art. 76, §1º, inciso I, do CPC. Nos 

autos com código nº 186507, providencie a escrivania a retificação da 

representação processual ... fls. . 318/323. ...nos autos com código 

186507, defiro o pedido de fls. 339/342. Expeça-se o necessário. 

RESSALTO QUE A PRESENTE DELIBERAÇÃO SERÁ LANÇADA NOS TRÊS 

PROCESSOS APENSOS. POR ECONOMIA PROCESSUAL, DETERMINO QUE 

A ESCRIVANIA PROCEDA EXPEDIÇÃO ÚNICA DOS EXPEDIENTES COM 

MENÇÃO DOS TRÊS PROCESSOS E FAÇA A JUNTADA TÃO SOMENTE 

NOS AUTOS QUE TEVE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO – Nº 

3894-61.2015.811.0006 – CÓDIGO 182748. ...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003811-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA AVERAL (AUTOR(A))

ELIEZER DA SILVA, (AUTOR(A))

MAURO DA SILVA (AUTOR(A))

Elivane da Silva Melo (AUTOR(A))

JAIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZAMA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elvira Aparecida Salles Santana (REU)

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (REU)

FRANCISCO SANTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CACILDA REGINA PORFÍRIO JERDLICKA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003811-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAURO DA SILVA, ELIANE DA SILVA AVERAL, ELIVANE DA SILVA 

MELO, JAIRO DA SILVA, ELIZAMA DA SILVA COSTA, ELIEZER DA SILVA, 

REU: FRANCISCO SANTANA, ELVIRA APARECIDA SALLES SANTANA, 

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA Vistos e etc... Segundo consta 

do histórico processual há quase um ano as partes convergiram pela 

realização de acordo de divisão da área objeto do litígio e por simples 

questão de definição de ajustes sobre rateio de despesas até o momento 

não restou finalizado, o que necessitou da designação desta audiência. 

Cabe registar que os Autores estão ausentes justificadamente em razão 

de não terem sido intimados pessoalmente. Inostante, cabe ainda ponderar 

que os Requeridos tentaram manter contato por todos os telefones 

informados nos autos, inclusive realizaram diligências nas residências e 

não tiveram êxito em localizar pessoalmente algum dos interessados. O 

caminho, em tese, seria pela redesignação da audiência. Porém, como já 

foi apresentado o memorial descritivo, comprovante de gastos com o 

pagamento do IPTU e a solicitação de prazo para comprovar despesas 

para realização do desmembramento, deixo de designar nova data. Por 

sua vez, após a juntada dos documentos no prazo solicitado acima, intime 

a Defensoria Pública para manifestar no prazo de 15 dias. Como já 

anotado, não existe controvérsia sobre o critério para divisão do imóvel. 

Por tal razão, considerando a comprovação por fotografias das péssimas 

condições sanitárias do imóvel, inclusive com notícia de notificação da 

Prefeitura, defiro o pedido de imissão de posse para que possa dar a 

destinação que entender pertinente. Após o decurso do prazo para 

manifestação da Defensoria Pública, retorne concluso. Cáceres/MT, 6 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002592-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIANO BARBOSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REU)

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ODENIL MIRANDA DE FRANCA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002592-09.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA DIAS REU: 

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, MARCOS AUGUSTO DE 

OLIVEIRA Vistos e etc... Intime o Perito para complementar o laudo pericial, 

consistente em responder aos quesitos apresentados pela Denunciada à 

Lide – Segurada conforme apontado na petição de id. 29292227, no prazo 

de dez dias. De forma prejudicial ao término da instrução, a parte 

Requerida nesta oportunidade manifesta pela produção de prova pericial 

de trânsito. Tal pleito deve ser indeferido por estar caracterizada a 

preclusão. Este juízo ao analisar o pedido de produção de provas, proferiu 

decisão de saneamento no id. 9586934, por não vislumbrar o requerimento 

agora apresentado. Mesmo que a parte tivesse assim solicitado, como não 
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apresentou embargos de declaração ou interpôs recurso, operou os 

efeitos processuais preclusivos. Assim, indefiro o pedido de realização de 

prova pericial nesse atual cenário processual, destacando que a instrução 

esta encerrada, remanescendo apenas a complementação do laudo – 

resposta de quesitos apresentados pela Denunciada à Lide. Após a 

complementação do laudo, intimem as partes para manifestação, assim 

como para apresentarem às alegações finais. No que tange ao pedido de 

revogação da liminar cabe ponderar que praticamente a decisão proferida 

nunca foi cumprida pelos Requeridos. Assim para não atrapalhar a marcha 

processual, e ainda que para a análise faz-se necessário ampla análise 

dos fatos, postergo a decisão após a escrivania intimar o Perito. Após, a 

intimação, retorne concluso para análise do pedido de revogação da 

liminar. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006402-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDA FERREIRA DA SILVA PAULA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006402-21.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA PAULA RECONVINDO: 

ESMERALDA FERREIRA DA SILVA PAULA Vistos e etc... Cuida-se de 

ação de registro tardio de óbito ajuizada por Luiz Carlos da Silva Paula e 

em síntese alega que sua genitora Sra Esmeralda Ferreira da Silva Paula 

faleceu em 14 de agosto de 2013 e por lapso acabou não sendo lavrada o 

seu assento de óbito. A inicial veio instruída com documentos. Deliberado 

pela expedição de ofícios e a oitiva da parte e testemunhas, na presente 

data foi colhimento do depoimento pessoal do Autor e a oitiva de duas 

testemunhas. É o sucinto relato. O feito comporta imediato julgamento. 

Embora tenha sido deferido diligências, a prova documental apresentada e 

a colhida nesta data possibilita a prolação de sentença, destacando que 

os documento solicitados em nada subsidiarão para afastar ou acolher a 

pretensão. Os documentos apenas teriam a finalidade de prestar 

informações sobre a situação jurídica da falecida perante aqueles órgãos. 

Segundo prova carreada aos autos a Sra Esmeralda Ferreira da Silva 

Paula faleceu em 14/08/2013 conforme declaração de óbito de id. Num. 

26013202 e contrato de promessa de cessão para uso perpétuo de id. 

Num. 26013209. As testemunhas ouvidas nesta solenidade confirmam o 

falecimento e segundo declararam estiveram no velório. Tais elementos de 

prova demonstram de forma segura a ocorrência do evento morte, e 

igualmente, os informes dos autos demonstram que o assento de óbito não 

foi lavrado. Tal omissão segundo justificado pelo Autor decorreu de 

desconhecimento legal acerca da obrigatoriedade legal. Assim, julgo 

procedente o pedido inicial para determinar a lavratura do assento de óbito 

em nome de Esmeralda Ferreira da Silva Paula, brasileira, viúva de 

Sebastião Rodrigues de Paula, do lar, residente e domiciliada Rua Doutor 

Rodrigues Fontes nº 235, Bairro São Miguel, Caceres-MT, falecida aos 14 

de agosto de 2013, às 08:15 horas, em sua residência “Rua Doutor 

Rodrigues Fontes nº 235, Bairro São Miguel, Caceres-MT”, deixando sete 

filhos e bens para inventariar, e como causa mortis infarto agudo do 

miocárdio. Sem custas. Decisão publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados. Intime o Ministério Público. Após o decurso do prazo 

recursal, expeça-se mandado de registro tardio de óbito e encaminhe ao 

Cartório de Registro Civil de Cáceres para lavratura do assento de óbito. 

Expeça-se ainda ofício comunicando a presente decisão à Justiça Eleitoral 

de Cáceres e INSS. Após, arquive-se. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005993-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERAGE COMUNICACAO LTDA - ME (REU)

EVANILTON CARDOSO DA SILVA (REU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO movida 

pelo Ministério Público Estadual em face de EVANILTON CARDOSO DA 

SILVA e INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA EPP, todos qualificados à 

exordial. Visa o Ministério Público a responsabilização dos requeridos, nos 

termos da Lei de Improbidade Administrativa, em razão da apresentação 

de notas fiscais falsas à Câmara de Vereadores de Cáceres/MT, a fim de 

receber valores decorrentes de contrato firmado entre estas. Ao que 

sustenta o membro ministerial, o requerido Evanilton Cardoso da Silva, 

enquanto representante legal da empresa Interage Comunicação, teria 

falsificado notas fiscais para entregar à Câmara Municipal de Vereadores, 

com quem tinha contrato, a fim de receber valores não devidos. À guisa 

desses fatos, volve-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

perante este juízo para requerer: a) o julgamento final de procedência da 

presente demanda para reconhecer que os demandados praticaram atos 

de improbidade descritos nos art. 10, caput, e 11, caput, e inc. I, da Lei nº 

8.429/92, para, ao final, lhes ser aplicadas as sanções prescritas no art. 

12, incs. II e III, da referida Lei – incluída a obrigação solidária de 

procederem à devolução pessoal dos valores indevidamente recebidos 

pelas notas falsificadas; b) processamento do feito conforme legislação 

pertinente. Junto à inicial vieram os documentos. Determinação para 

manifestar quanto à ausência de agente público na ação em tela. Pedido 

do Ministério Público de extinção da ação. Pois bem. Observa-se que na 

presente ação inexiste no pólo passivo agente público, mas tão somente 

particular. Diante disso, cumpre salientar que é inviável o manejo da ação 

civil de improbidade exclusivamente e apenas contra o particular, sem a 

concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. A 

respeito do tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona: O terceiro só 

responderá perante a Lei de Improbidade se sua conduta estiver 

associada à de um agente público, como já observamos anteriormente. 

Não se verificando a participação do agente público, o terceiro não estará 

isento de sanção, mas não se sujeitará à Lei de Improbidade, 

aplicando-se-lhe, no caso, a legislação pertinente. (in Improbidade 

Administrativa, Atlas, 2012, pág. 190). Nesse mesmo sentido, José 

Roberto Pimenta Oliveira esclarece: Alexandre de Moraes reporta-se a 

improbidade própria, no caso de sujeitos na condição de agente públicos, 

e improbidade imprópria, na situação de terceiros responsáveis. Inexiste 

improbidade praticada por terceiro, de forma isolada, no regime de 

tipificação da lei. Necessariamente, o direito positivo exige a presença de 

ato ímprobo praticado por “agente público”, na definição abrangente do art. 

2º da Lei nº 8.429/92. (in Improbidade Administrativa e sua autonomia 

Constitucional, Editora Fórum, 2009, pág. 357). O Superior Tribunal de 

Justiça, perfilhando o mesmo raciocínio, tem asseverado: 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE 

FIGURAR APENAS PARTICULARES NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE AGENTE PÚBLICO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento no sentido de que "os particulares não podem ser 

responsabilizados com base na LIA sem que figure no pólo passivo um 

agente público responsável pelo ato questionado, o que não impede, 

contudo, o eventual ajuizamento de Ação Civil Pública comum para obter o 

ressarcimento do Erário" (REsp 896.044/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 16.9.2010, DJe 19.4.2011). Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1413729/PA, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 05/05/2014). 

Colha-se também da jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. FUNCEF. FUNDAÇÃO INSTITUÍDA E MANTIDA PELA CEF. 

SUBSUNÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 8.429/92. MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. LETIMIMIDADE ATIVA. RESSARCIMENTO DE SUPOSTO DANO 

AO ERÁRIO. LEI 8.429/92, ARTIGOS 1º E 3º. AUSÊNCIA DE AGENTE 

PÚBLICO NO POLO PASSIVO. AÇÃO AJUIZADA SOMENTE CONTRA 

PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS 

PARTICULARES DE FORMA ISOLADA. OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA 

DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS REQUERIDOS. 

INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 
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DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTS. 267, I, IV E VI C/C O 

ART. 329 DO CPC. 1. O Ministério Público Federal, na espécie, tem 

legitimidade para o ajuizamento da ação de ressarcimento do suposto 

dano, considerando existir a possibilidade, ainda que de forma indireta, na 

hipótese em exame, de lesão ao erário público. 2. Os atos de improbidade 

somente podem ser praticados por agentes públicos, com ou sem a 

cooperação de terceiros. Inadmissível, portanto, ação de improbidade 

ajuizada somente contra particulares. 3. Ademais, cuida-se de 

litisconsórcio necessário. Pela prática dos atos, deverão responder todos 

aqueles que supostamente estão envolvidos, numa mesma ação. Não se 

trata da hipótese do parágrafo único do art. 46 do Código de Processo 

Civil. 4. Inadmissível, destarte, ação de improbidade ajuizada somente 

contra particulares, que não ostentam as condições de agente público, 

para responderem de forma isolada pelo ressarcimento de dano por 

supostos atos de improbidade administrativa. 5. Com efeito, inexistindo 

agentes públicos no polo passivo da ação de improbidade administrativa, 

destinatários do preceito legal que enumera os atos tidos como ímprobos 

previstos na norma, a extinção do processo, sem exame do mérito, é 

medida que se impõe. 6. Mantida a extinção do processo, sem exame do 

mérito, com fundamento no art. 267, VI, combinado com o art. 329 do 

Código de Processo Civil, nega-se provimento à apelação do Ministério 

Público Federal, julgando-se prejudicados os agravos retidos. (TRF-1 - AC: 

37843 DF 0037843-04.2009.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 05/02/2013, QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.279 de 15/02/2013). Desta forma, 

embora existam indícios de atos de improbidade, o Ministério Público 

deveria ter ajuizado a presente demanda tendo incluído, no polo passivo, 

um agente público, hipótese na qual os particulares responderiam 

solidariamente com este quanto aos atos ímprobos de que participaram. 

Com tais considerações, como não há nenhum agente público no pólo 

passivo da presente ação civil pública por improbidade administrativa, 

inarredável reconhecer a ilegitimidade passiva dos requeridos no que 

tange a esta pretensão. Portanto, na presente ação, há ausência de 

pressuposto processual intrínseco e de condição da ação no que se 

refere à pretensão condenatória em improbidade administrativa, qual seja, 

legitimidade passiva ad causam, pelo que deve ser extinto o feito, nos 

termos dos arts. 485, VI do CPC. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito em razão da ilegitimidade passiva, forte no art. 485 VI CPC; (b) Sem 

custas e sem honorários, na forma da lei; (c) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005993-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERAGE COMUNICACAO LTDA - ME (REU)

EVANILTON CARDOSO DA SILVA (REU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO movida 

pelo Ministério Público Estadual em face de EVANILTON CARDOSO DA 

SILVA e INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA EPP, todos qualificados à 

exordial. Visa o Ministério Público a responsabilização dos requeridos, nos 

termos da Lei de Improbidade Administrativa, em razão da apresentação 

de notas fiscais falsas à Câmara de Vereadores de Cáceres/MT, a fim de 

receber valores decorrentes de contrato firmado entre estas. Ao que 

sustenta o membro ministerial, o requerido Evanilton Cardoso da Silva, 

enquanto representante legal da empresa Interage Comunicação, teria 

falsificado notas fiscais para entregar à Câmara Municipal de Vereadores, 

com quem tinha contrato, a fim de receber valores não devidos. À guisa 

desses fatos, volve-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

perante este juízo para requerer: a) o julgamento final de procedência da 

presente demanda para reconhecer que os demandados praticaram atos 

de improbidade descritos nos art. 10, caput, e 11, caput, e inc. I, da Lei nº 

8.429/92, para, ao final, lhes ser aplicadas as sanções prescritas no art. 

12, incs. II e III, da referida Lei – incluída a obrigação solidária de 

procederem à devolução pessoal dos valores indevidamente recebidos 

pelas notas falsificadas; b) processamento do feito conforme legislação 

pertinente. Junto à inicial vieram os documentos. Determinação para 

manifestar quanto à ausência de agente público na ação em tela. Pedido 

do Ministério Público de extinção da ação. Pois bem. Observa-se que na 

presente ação inexiste no pólo passivo agente público, mas tão somente 

particular. Diante disso, cumpre salientar que é inviável o manejo da ação 

civil de improbidade exclusivamente e apenas contra o particular, sem a 

concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. A 

respeito do tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona: O terceiro só 

responderá perante a Lei de Improbidade se sua conduta estiver 

associada à de um agente público, como já observamos anteriormente. 

Não se verificando a participação do agente público, o terceiro não estará 

isento de sanção, mas não se sujeitará à Lei de Improbidade, 

aplicando-se-lhe, no caso, a legislação pertinente. (in Improbidade 

Administrativa, Atlas, 2012, pág. 190). Nesse mesmo sentido, José 

Roberto Pimenta Oliveira esclarece: Alexandre de Moraes reporta-se a 

improbidade própria, no caso de sujeitos na condição de agente públicos, 

e improbidade imprópria, na situação de terceiros responsáveis. Inexiste 

improbidade praticada por terceiro, de forma isolada, no regime de 

tipificação da lei. Necessariamente, o direito positivo exige a presença de 

ato ímprobo praticado por “agente público”, na definição abrangente do art. 

2º da Lei nº 8.429/92. (in Improbidade Administrativa e sua autonomia 

Constitucional, Editora Fórum, 2009, pág. 357). O Superior Tribunal de 

Justiça, perfilhando o mesmo raciocínio, tem asseverado: 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE 

FIGURAR APENAS PARTICULARES NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE AGENTE PÚBLICO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento no sentido de que "os particulares não podem ser 

responsabilizados com base na LIA sem que figure no pólo passivo um 

agente público responsável pelo ato questionado, o que não impede, 

contudo, o eventual ajuizamento de Ação Civil Pública comum para obter o 

ressarcimento do Erário" (REsp 896.044/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 16.9.2010, DJe 19.4.2011). Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1413729/PA, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 05/05/2014). 

Colha-se também da jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. FUNCEF. FUNDAÇÃO INSTITUÍDA E MANTIDA PELA CEF. 

SUBSUNÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 8.429/92. MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. LETIMIMIDADE ATIVA. RESSARCIMENTO DE SUPOSTO DANO 

AO ERÁRIO. LEI 8.429/92, ARTIGOS 1º E 3º. AUSÊNCIA DE AGENTE 

PÚBLICO NO POLO PASSIVO. AÇÃO AJUIZADA SOMENTE CONTRA 

PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS 

PARTICULARES DE FORMA ISOLADA. OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA 

DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS REQUERIDOS. 

INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTS. 267, I, IV E VI C/C O 

ART. 329 DO CPC. 1. O Ministério Público Federal, na espécie, tem 

legitimidade para o ajuizamento da ação de ressarcimento do suposto 

dano, considerando existir a possibilidade, ainda que de forma indireta, na 

hipótese em exame, de lesão ao erário público. 2. Os atos de improbidade 

somente podem ser praticados por agentes públicos, com ou sem a 

cooperação de terceiros. Inadmissível, portanto, ação de improbidade 

ajuizada somente contra particulares. 3. Ademais, cuida-se de 

litisconsórcio necessário. Pela prática dos atos, deverão responder todos 

aqueles que supostamente estão envolvidos, numa mesma ação. Não se 

trata da hipótese do parágrafo único do art. 46 do Código de Processo 

Civil. 4. Inadmissível, destarte, ação de improbidade ajuizada somente 

contra particulares, que não ostentam as condições de agente público, 

para responderem de forma isolada pelo ressarcimento de dano por 

supostos atos de improbidade administrativa. 5. Com efeito, inexistindo 

agentes públicos no polo passivo da ação de improbidade administrativa, 

destinatários do preceito legal que enumera os atos tidos como ímprobos 

previstos na norma, a extinção do processo, sem exame do mérito, é 

medida que se impõe. 6. Mantida a extinção do processo, sem exame do 

mérito, com fundamento no art. 267, VI, combinado com o art. 329 do 

Código de Processo Civil, nega-se provimento à apelação do Ministério 

Público Federal, julgando-se prejudicados os agravos retidos. (TRF-1 - AC: 

37843 DF 0037843-04.2009.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 05/02/2013, QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.279 de 15/02/2013). Desta forma, 

embora existam indícios de atos de improbidade, o Ministério Público 

deveria ter ajuizado a presente demanda tendo incluído, no polo passivo, 
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um agente público, hipótese na qual os particulares responderiam 

solidariamente com este quanto aos atos ímprobos de que participaram. 

Com tais considerações, como não há nenhum agente público no pólo 

passivo da presente ação civil pública por improbidade administrativa, 

inarredável reconhecer a ilegitimidade passiva dos requeridos no que 

tange a esta pretensão. Portanto, na presente ação, há ausência de 

pressuposto processual intrínseco e de condição da ação no que se 

refere à pretensão condenatória em improbidade administrativa, qual seja, 

legitimidade passiva ad causam, pelo que deve ser extinto o feito, nos 

termos dos arts. 485, VI do CPC. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito em razão da ilegitimidade passiva, forte no art. 485 VI CPC; (b) Sem 

custas e sem honorários, na forma da lei; (c) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211004 Nr: 100-61.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - 

OAB:16.006 MT, DÉBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:13.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência em 

Parte", de 04/12/2019, foi disponibilizado no DJE nº 10642, de 18/12/2019 

e publicado no dia 19/12/2019, onde constam como patronos habilitados 

para receberem intimações: CARLOS ODORICO DORILÊO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - OAB:16.006 MT, 

DÉBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ - OAB:13.672/MT, 

representando o polo ativo. CERTIFICO que o requerido foi intimado por 

carga dos autos em 21/01/2020 e interpôs tempestivamente RECURSO DE 

APELAÇÃO de fls. 94/98, protocolado em 30/01/2020. Assim, amparada 

pelo artigo 152, inciso VI do CPC, intimo a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66752 Nr: 4251-22.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & CASTARDELO LTDA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA QUEIROZ, JOSÉ FALHEIROS GATARDELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - 

OAB:11.473

 Amparada pelo Artigo 152, Inciso VI, CPC/15, intimo o Executado, para 

que no prazo de 5 dias, requeira o que entender de direito, conrforme 

petição de fls. 133/135.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97746 Nr: 2816-08.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZONA FRANCA ROUPAS FEITAS LTDA, 

MARCILENE DE LIMA, CELIO APARECIDO SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2816-08.2010.811.0006, Protocolo 97746, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150354 Nr: 9100-61.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO SÃO JORGE LTDA, CARLOS 

JOSÉ DE FAVARE, THIAGO FARIA DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/0, SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - 

OAB:14718 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9100-61.2012.811.0006, Protocolo 150354, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178484 Nr: 1326-72.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI SOCORRO DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1326-72.2015.811.0006, Protocolo 178484, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182851 Nr: 3963-93.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI QUAQUARINI ME, ARI QUAQUARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3963-93.2015.811.0006, Protocolo 182851, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72382 Nr: 9749-02.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIZE MARIA DA SILVA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:a) INDEFERIR o pedido de 

fl. 69, pelas razões acima expostas;b) Suspender os autos até 

21/10/2020;c) Decorrido o prazo de suspensão, remeta-se o feito ao 

arquivo provisório, devendo permanecer até 24/09/2024;d) Após, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente;e) Na sequência, 

conclusos;f) Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000416-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MIRIAM DE ALMEIDA ESTEVAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000416-86.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.899,30 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MIRIAM DE ALMEIDA ESTEVAO Endereço: Rua Manoel 

Felix de Macedo, 47, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

06 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000504-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P DE A EUFRAZIO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000504-27.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.259,65 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: P DE A EUFRAZIO - ME Endereço: AV SAO JOAO, 33, 

CAVALADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA 

PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a 

citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na 

Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. 

DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte devedora. 

Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como 

curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 06 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003523-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DUARTE (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003523-41.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.561,96 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ADEMIR DUARTE Endereço: RUA RADIAL 1, Q-01 L.01, 

Rodeio, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA 

PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a 

citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na 

Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. 

DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte devedora. 

Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como 

curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 06 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000759-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000759-82.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.408,12 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: VICENTE RODRIGUES Endereço: AV GETULIO VARGAS, 

646, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA 

PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a 

citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na 

Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. 

DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte devedora. 

Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como 

curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 06 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003548-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 
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PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003548-54.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.464,36 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: LUIZ CARLOS RODRIGUES Endereço: RUA AVESTRUZ, 

134, SÃO LUIZ DA PONTE, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

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

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

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 06 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000825-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABIGAIL FARIA SILVA ESPOLIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000825-62.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.342,83 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ABIGAIL FARIA SILVA ESPOLIO Endereço: RUA 6 DE 

OUTUBRO, 136, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 7200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

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

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

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 06 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000808-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ DOS SANTOS & ARAUJO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 
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1000808-26.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.170,51 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: TOMAZ DOS SANTOS & ARAUJO LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA DO ESTADO, 02, POUPEX, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

06 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003540-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO REMOADO ANTUNES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003540-77.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.359,90 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: LUCIANO REMOADO ANTUNES Endereço: ROD. BR 070, 

0, VITORIA REGIA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

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

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

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 06 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

MARILZA APARECIDA LOPES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO OAB - DF27150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000806-22.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE LUIZ 

MARTINS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA ARAGAO 

MARTINS DE MELO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-07.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA LOPES DE AGUIAR (REQUERENTE)

JOSE LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO OAB - DF27150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000807-07.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE LUIZ 

MARTINS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA ARAGAO 

MARTINS DE MELO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 5 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DYANDRA CARLA FUMAGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURITONIO SANTOS MARTINEZ OAB - MT27307/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000809-74.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DYANDRA 

CARLA FUMAGALI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURITONIO 

SANTOS MARTINEZ POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MT20777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

CARTEIRA LIVRE - STRATEGY (REU)

 

PROCESSO n. 1000814-96.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO DE 

ARAUJO FERREIRA POLO PASSIVO: AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE 

INVESTIMENTO EM ACOES CARTEIRA LIVRE - STRATEGY FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA VIEIRA DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000815-81.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:FABIOLA VIEIRA 

DELUQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NESTOR DA SILVA LARA 

JUNIOR POLO PASSIVO: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SANTANA FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000816-66.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUCINETE 

SANTANA FERNANDES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMERSON RIBEIRO ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILZELIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/03/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIELLE PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1000819-21.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ALBENIELLE 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 
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PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002175-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN FELIPE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/03/2020 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZICLEYRE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZICLEYRE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZICLEYRE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FRANCIS GOMES VIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA MACIEL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA CUNHA RAMOS OAB - 009.360.511-08 

(REPRESENTANTE)

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS VAILANT OAB - 420.505.881-00 (REPRESENTANTE)

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-50.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID LEITE DE OLIVEIRA OAB - 886.119.571-72 (REPRESENTANTE)

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE KIMIE IKEDA CASTRILLON OAB - 578.954.659-53 

(REPRESENTANTE)

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005741-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE LARA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005743-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELY CONCEICAO COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE APARECIDA GONCALVES FRIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BASILEU DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH DA SILVA LUZ (REQUERIDO)

REGULARIZA IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000830-21.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BASILEU DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: REGULARIZA IMOVEIS LTDA - ME, SARAH DA SILVA LUZ 

Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pelo patrono do Requerente, a fim 

de conceder o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação do endereço 

atualizado da parte Requerida, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004898-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE LOPEZ PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TALLES RENAN SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA MODESTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000826-13.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:OSMARINA 

MODESTO DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE 

REZENDE CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA APARECIDA GOMES JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011797-45.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CASTELO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTA-SE NOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-95.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MONTEIRO PONHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000827-95.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JULIANO 

MONTEIRO PONHE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERALDO 

FERREIRA DE SOUZA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPE MARLON PORTELA BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-24.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE JESUINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 20/03/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-71.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA TEREZINHA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 26/03/2020 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007356-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo O POLO ATIVO para que, no prazo de 10 (dez) dias, para que 

apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000834-87.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EVA 

SEBASTIANA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL 

MAJID EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 15:30 , no 
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endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003624-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CARDOSO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004487-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELEN DA SILVA LEITE (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR EM 05 

DIAS, NOS TERMOS DO ID 29964831 e 29964833, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-68.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/03/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/03/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000377-55.2020.8.11.0006. AUTOR: PAULO HENRIQUE DE SOUZA DA 

SILVA REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Em sua peça inaugural, o 

Requerente sustenta que contratou junto ao Requerido financiamento no 

valor de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) para a aquisição de um 

veículo. O requerente alega que sobre o referido empréstimo foi aplicado 

juro no percentual de 66,87% (sessenta e seis vírgula oitenta e sete) ao 

ano, gerando 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 674,89 

(seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), o que 

seria um patamar abusivo de juros. A título de tutela de urgência, requer 

seja determinado ao Requerido que as parcelas mensais do financiamento 

em apresso seja limitada ao percentual equivalente e 30% do salário 

mínimo vigente, bem como que realize a revisão dos juros remuneratórios 

do contrato n. 1.00340.0000899-19, fixando 24,72% (vinte e quatro virgula 

setenta e dois por cento). É o relato necessário. Decido. Pois bem, ocorre 

que a tutela jurisdicional pleiteada se enquadra como revisão contratual, 

considerando que a parte autora reconhece que contraiu o financiamento, 

entretanto, questiona clausulas que considera ilegais, bem como a 

incidência de juros abusivos. Desse modo, certo que se tratava de ação 

revisional de contrato, devendo preencher os requisitos previstos nos §§ 

2º e 3º do art. 330, do Código de Processo Civil, vejamos o que dispõe: 

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: § 1o Considera-se 

inepta a petição inicial quando: ... § 2o Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na 

hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados. Assim, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em especificar a parcela 

controvertida e a parcela incontroversa, discriminando essas parcelas e 

demonstrando o que realmente devido e indevido, assim como 

demonstrando as ilegalidades e quais os encargos que elevariam a dívida 

de maneira contrária a lei. Caso permaneça o autor em silêncio ou não 

atenda às determinações, será a inércia tida como abandono processual, 

ensejando a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c 

artigo 51, § 1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 28 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO(A))

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001447-15.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WELLIGTON DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Intime-se o Executado, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o 

(a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será 

acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 

523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou 

sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar cálculo 

atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso haja pedido 

de penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o expressamente o 

valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007938-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007938-38.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Intime-se o Executado, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o 

(a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será 

acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 

523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou 

sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar cálculo 

atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso haja pedido 

de penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o expressamente o 

valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006499-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORATH CAMILA PEREIRA DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006499-89.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANDERLEI DA SILVA 

REQUERIDO: DORATH CAMILA PEREIRA DAS NEVES Vistos, etc. Intime-se 

a parte Exequente para que efetue a atualização do cálculo, no prazo de 5 

(cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de março de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003075-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA SIQUEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003075-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TANIA SIQUEIRA OLIVEIRA 

REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA Vistos, etc. Em atenção a 

justificativa do patrono do autor, assim como o nobre Advogado foi 

honrado afirmando sua falha, designe-se nova data de audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes. Às providências. CÁCERES, 28 de 

fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRUZ RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 26/03/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-56.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LIMA ESCOBAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACERES CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000849-56.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SANDRA LIMA 

ESCOBAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO JOSE DA 

COSTA POLO PASSIVO: CACERES CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO 

DE IMOVEIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

16:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157304 Nr: 5069-61.2013.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAN OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3610-O

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. EVALDO REZENDE 

FERNANDES, DE QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 05 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 16:00 HORAS NA 

SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 

DE CÁCERES-MT, PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS FRANCISCO ASSIS 

DE ASSUNÇÃO, LAUDELINO LUIZ FERREIRA, FÁTIMA RODRIGUÊS DE 

SOUZA, SIDINEI SALVATERRA MENDES, EVANGELISTA JOAQUIM DA 

SILVA, ROSE ANNE SILVA MOURA, ABEL CEBALHO DE SOUZA, WILSON 

ANTÔNIO CAXITO E ALEKSANDRO MARQUES DE AGUILAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157304 Nr: 5069-61.2013.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAN OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3610-O

 INTIMO A ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. EVALDO REZENDE 

FERNANDES, DE QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO DAS 

TESTEMUNHAS CLÉLIA SILVA CASTRO E RICARDO EMANUEL CASTRO, 

PARA O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 15:45 HORAS NA 7º VARA 

CRIMINAL DE COMPETÊNCIA ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO 

GRANDE-MS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 227102 Nr: 12247-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA RODRIGUES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO QUERELANTE, DR. MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR E DRA. BARBARA MARIA LIMA PEREIRA, A COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 22 DE ABRIL DE 

2020 ÀS 15:00 HORAS NA SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª 

VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR 

ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228633 Nr: 218-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUENLAY DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761/B, 

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829

 INTIMO O ADVOGADO DO QUERELANTE, DR. VICTOR HENRIQUE 

RAMPASO MIRANDA, DR. BRUNO CARVALHO DE SOUZA E DRA. 

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI, A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 07 DE ABRIL DE 2020 ÀS 15:20 

HORAS NA SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO 

DE SEU CLIENTE INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228633 Nr: 218-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUENLAY DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761/B, 

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829

 INTIMO O ADVOGADO DO QUERELADO, DR. WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO, A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 07 DE ABRIL DE 2020 ÀS 15:20 HORAS NA SALA DE 

AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE 

CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE 

INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS VAILANT OAB - 420.505.881-00 (REPRESENTANTE)

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000346-35.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 41.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Moral]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REPRESENTANTE: CLOVIS 

VAILANT : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA PATRICIA 

DOURADO AMORIM : INTERESSADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, TERREOAEREA 

PUBLICA ENT EIXOS 46-48 O-P SALA DE GE, CENTRO, RIO DE JANEIRO - 

RJ - CEP: 20021-340 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 14:30 (MT), na sala de audiências da 

5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 6 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS VAILANT OAB - 420.505.881-00 (REPRESENTANTE)

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000346-35.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 41.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Moral]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REPRESENTANTE: CLOVIS 

VAILANT : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA PATRICIA 

DOURADO AMORIM : INTERESSADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, TERREOAEREA 

PUBLICA ENT EIXOS 46-48 O-P SALA DE GE, CENTRO, RIO DE JANEIRO - 

RJ - CEP: 20021-340 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 14:30 (MT), na sala de audiências da 

5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 132 de 913



escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 6 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-50.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID LEITE DE OLIVEIRA OAB - 886.119.571-72 (REPRESENTANTE)

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000345-50.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 41.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Moral]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REPRESENTANTE: INGRID 

LEITE DE OLIVEIRA : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA PATRICIA 

DOURADO AMORIM : INTERESSADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, TERREOAEREA 

PUBLICA ENT EIXOS 46-48 O-P SALA DE GE, CENTRO, RIO DE JANEIRO - 

RJ - CEP: 20021-340 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 14:45 (MT), na sala de audiências da 

5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 6 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE KIMIE IKEDA CASTRILLON OAB - 578.954.659-53 

(REPRESENTANTE)

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000344-65.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 41.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Moral]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REPRESENTANTE: SOLANGE 

KIMIE IKEDA CASTRILLON : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM : INTERESSADO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, 

TERREOAEREA PUBLICA ENT EIXOS 46-48 O-P SALA DE GE, CENTRO, 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do 

polo passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 15:00 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 6 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TALLES RENAN SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1001226-61.2019.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 10.141,35; Tipo: Cível; 

Espécie: [Abatimento proporcional do preço]; - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REQUERENTE: 

TALLES RENAN SOARES DA SILVA : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA : REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Pessoa(s) a ser(em) 
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citadas(s)/Intimada(s) Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: RUA SEPN, 2 ANDAR, BLOCO C, 

EDIFICIO BBTS, QUADRA 508, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70730-521 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o 

conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 16:30 (MT), na sala de audiências da 5ª 

Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 6 de março de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-56.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEI RAMAO DE SENA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA 04 Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000461-56.2020.8.11.0006 Valor da causa: R$ 20.900,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NEI RAMAO DE SENA SANTOS Endereço: DAS 

ANHUMAS, 170, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Endereço: LEOPOLDO 

COUTO MAGALHAES JUNIOR, 700, ANDAR 7 E 8 CONJ 71, 72, 81 E 82, 

ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04542-000 Nome: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Endereço: Rua Samuel Klein, 83, Piso Mezanino, Sala 

02, Centro, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09510-125 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/03/2020 Hora: 17:00. PETIÇÃO INICIAL: NEI RAMÃO DE SENA SANTOS, 

brasileiro, casado, Bombeiro Militar, portador do RG de n° 000.703 

expedida pelo CBM/MT, inscrito no CPF /MF sob o n°. 811.0900.081-04, 

residente na Rua das Anhumas, 170, Vila Mariana, CEP: 78.210-423, 

Cáceres-MT, Telefone: (66) 99614-2500, e-mail: sena@cbm.mt.gov.br, 

vem, por meio deste propor a presente: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

PUBLICIDADE ENGANOSA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER Em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

00.623.904/0001-73, com endereço sito à Rua Leopoldo Couto Magalhães 

Junior, n° 700 — andar 7 e 8 Conj. 71, 72, 81, e 82, Bairro: Itaim Bibi, 

Cidade: São Paulo — SP, CEP 045.542-000, Telefone: (11) 5503-0000, 

e-mail: fiscal@apple.com, denominada Requerida A. Em face de CNOVA 

COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A, Nome fantasia: Extra.com.br, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 07.170.938/0001-07, com 

endereço sito à Rua Samuel Klein, n° 83 — Piso Mezanino — Sala 02, 

Bairro: Centro, Cidade: São Caetano do Sul — SP, CEP 09.520-125, 

Telefone: (11) 4003-3383, e-mail: atendimento.servicos@cnova.com, 

denominada Requerida B. Nesta urbe, pelo procedimento sumaríssimo, o 

que faz de acordo com os fundamentos de fatos e de direitos a seguir 

expostos: 1 — DOS FATOS. Em 2017 meu primogênito Ryan Felipe estava 

cursando o 3° ano do ensino médio, onde que o mesmo me procurou e fez 

um pedido para comprar um smartphone como recompensa após a sua 

conclusão/formatura do referido curso. Comisso o meu filho disse que 

gostaria de ganhar um celular lphone 7 Plus de última geração da empresa 

Apple e ao mesmo tempo indaguei-o do porquê da escolha dessa 

empresa? Como já era de se esperar ele disse: "meu sonho sempre foi ter 

um lphone na minha vida" e depois praticamente recitou toda a ficha 

técnica do referido aparelho e em especial disse que o lphone é resistente 

a água. Após o término do ensino médio em dezembro de 2017 disse ao 

meu filho que iria lhe presentear com o tão sonhado lphone 7 Plus da 

Apple. Guardei praticamente quase todo meu 13° salário e mais o meu 1/3 

de férias que saiu em janeiro e partir daí com dinheiro "em mãos" comecei 

a procurar o celular lphone 7 Plus da Apple. 1 1 "Ubi hora° ihi societas; ubi 

societas, ibi jus." Depois de muitas procuras nas lojas físicas e nos sites 

de compras consegui encontrar o modelo, marca e a especificação do 

celular que o meu filho sonhou em ganhar e também pelo valor que eu 

poderia pagar. No dia 26/01/2018 foi realizado a compra no site da 

Requerida B um aparelho celular no valor de R$ 3.492,85, cuja 

especificação do site: iPhone 7 Plus Apple com 128GB, Teia Retina HD de 

5,5", iOS 11, Dupla Câmera Traseira, Resistente à Água, Wi-Fi, 4G LTE e 

NFC - Preto Matte (conforme anexo). E de acordo com o próprio site o 

celular chegou na minha residência no dia 07/02/2018. Depois de 

passados quase 60 dias de uso do "tão sonhado lphone 7 Plus" nossos 

pesadelos começaram a aparecer. No dia 08/04/2018 num final de semana 

ensolarado onde todos estávamos reunidos na casa da minha mãe para 

um churrasco e devido ao calor intenso fomos tomar banho de chuveirão 

e meu filho tirou alguns selfies da família e como o celular lphone 7 Plus é 

resistente a água devido a sua certificação IP67 o mesmo foi atingido por 

vários respingos do chuveirão. Após a alegria veio a decepção quando 

meu filho disse que o visor da câmera estava todo embaçado com água 

dentro do seu interior e o sistema de som do aparelho não estava 

funcionando e imediatamente tomamos algumas providências para tentar 

solucionar o ocorrido, porém não obtivemos êxito. Diante do ocorrido 

posteriormente entrei em contato com o Suporte Oficial da Apple e relatei 

tudo o que tinha acontecido e foi solicitado para que fosse enviado o 

aparelho para uma Assistência Técnica da Apple, pois estava na garantia 

legal do produto, com isso foi gerado o número do reparo D415232985 e 

número de série DX3XTO4BHFY7 (em anexo). Depois de uma semana foi 

encaminhado um e-mail com toda instrução de envio e com o Código de 

Postagem n° DY142563827BR para o envio do produto (em anexo). No dia 

26/04/2018 fui informado pelo Suporte da Apple que os técnicos 

especialistas e autorizados constatou-se que o produto não poderia ser 

atendido em garantia, vez que os vícios apresentados decorrem de 

contato com liquido, o que ensejam a exclusão da cobertura da garantia 

contratual. Caso queira que o aparelho fosse reparado o serviço custaria 

R$ 2.029,01 (dois mil e vinte e nove reais e um centavo). Liguei para o 

suporte da Apple indagando sobre o termo de garantia que não veio na 

caixa do produto e fui informado que teríamos que baixar diretamente do 

site da Apple. Não acreditando em tudo que estava acontecendo disse a 

atendente que o lphone 7 Plus é resistente a água conforme está no 

anúncio da Requerida B e tem até uma certificação internacional que é o 

IP67, segundo essa certificação o aparelho pode ficar debaixo d'água até 

1 metro por 30 minutos, sendo que o aparelho recebeu somente respingos 

de água do chuveiro e como pode ter entrado líquidos dentro do mesmo? 

Relatei ainda que o aparelho estava na garantia legal, pois tinha se 

passado tão somente 60 dias quando o fato ocorreu, porém sem sucesso 

na tentativa de um acordo junto a assistência disseram caso eu queira o 

conserto do produto teria que pagar um montante de R$ 2.029,01 (dois mil 

e vinte e nove reais e um centavo). à 2 "Ubi Ir orno ibi societas; teiú 
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societas, ibi jus." Todos frustrados e indignados com toda essa situação 

no dia 26/04/2018 procurei o PROCON para poder nos ajudar nesse 

imenso imbróglio. Relatei todo o ocorrido no Termo de Declaração cujo o 

Processo FA n°51.030.001.19-0000774 e designado para audiência para o 

dia 18/062018. No dia 18/06/2018 comparecemos para a audiência e 

infelizmente as Requeridas A e B não apresentaram proposta de acordo 

conforme Termo de Audiência (em anexo), e fui orientado pela 

Conciliadora do Procon a socorrer ao Poder Judiciário. Cabe salientar, que 

até a presente data o produto encontra-se sem reparo, e o Requerente 

encontra-se nesse estado de impotência, pois não pode desfrutar do bem 

que comprou com muito suor e sacrifício. 2— DO DIREITO. 2.1 DOS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Prevê o art. 2° da Lei n° 1.060/50 

que todos aqueles que necessitarem recorrer à justiça penal, civil, militar 

ou do trabalho, gozarão dos benefícios da gratuidade, desde que a 

situação econômica não lhes permita pagar às custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Ocorre, que o requerente é detentor de escassos recursos financeiros, 

não podendo arcar com as custas de um eventual Recurso Inominado sem 

prejuízo do seu sustento ou de sua família. Diante das circunstâncias, 

tem-se em anexo a declaração da autora, sob as penas da Lei, quanto a 

inaptidão, provisória e economicamente, de arcar com as despesas 

necessárias ao desenvolvimento do processo judicial sem prejuízo das 

suas mantenças ou de sua família. Portanto, o REQUERENTE faz jus ao 

beneficio da justiça gratuita, devendo ser isentada das custas 

processuais e de preparo de um eventual recurso inominado. 2.2 — DA 

INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA E DA TEORIA DA CARGA DINÁ' NICA. A 

questão do ônus da prova é de relevante importância, visto que a sua 

inobservância pode vir a acarretar prejuízos aos que dela se sujeitam, 

mormente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Levando-se a 

efeito o disposto no art. 333 do Código de Processo Civil, provas são os 

elementos através dos quais as partes tentam convencer o Magistrado da 

veracidade de suas alegações, seja o autor quanto ao fato constitutivo de 

seu direito, seja o réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. Lembrando que estas deverão ser indicadas na 

primeira oportunidade de se falar aos autos, ou seja, petição inicial e 

contestação. 3 "UM !somo mi societas; ubi societas, ibi jus." 

Oportunamente vejamos as lições de VICENTE GREGO FILHO, com a 

proficiência que lhe é peculiar, em sua obra Direito Processual Civil 

Brasileiro, 2° volume, edição 1996, Editora Saraiva que: "No momento do 

julgamento, porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida 

e, se ficar na dúvida quanto ao fato constitutivo, em virtude do labor 

probatório do réu, ou não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação 

improcedente. O mesmo vale, em face do réu, quanto ao fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito do autor". No presente caso o onus 

probandi deve ser invertido. São dois os fundamentos a embasar tal 

assertiva: Em primeiro lugar, reportemo-nos ao Código de Defesa do 

Consumidor, que traz uma inovação inserida no inciso VIII, artigo 6° do 

CDC, onde visa facilitar a defesa do consumidor lesado, com a inversão 

do ônus da prova, a favor do mesmo; no processo civil só ocorre a 

inversão, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, ou quando 

for ele hipossuficiente, constatando-se a inversão do "onus probandP. Da 

exegese do artigo vislumbra-se que para a inversão do ônus da prova se 

faz necessária a verossimilhança da alegação, conforme o entendimento 

do Juiz, ou a hipossuficiência do autor. Portanto, são 02 (duas) as 

situações, presentes no artigo em tela, para a concessão da inversão do 

ônus da prova, quais sejam: a verossimilhança e (ou) a hipossuficiência. 

A verossimilhança é mais que um indicio de prova, tem uma aparência de 

verdade, o que no caso em tela, se constata através da ordem de serviço 

em anexo. Por outro lado, a hipossuficiência é a diminuição de capacidade 

do consumidor, diante das situações de vantagens econômicas das 

empresas Requerida A e B. O que por sua vez, facilmente se verifica 

através das análises das cópias dos Contratos Sociais das empresas 

(doc. em anexo). Daí a relevância da inversão do ônus da prova está em 

fazer com que o consumidor de boa-fé se torne mais consciente de seus 

direitos e o fornecedor mais responsável e garantidor dos bens que põe 

no comércio. Em segundo lugar, a moderna teoria da carga dinâmica da 

prova possui a seguinte inteligência: o ônus da prova incumbe a quem tem 

melhores condições de produzi-la, diante das circunstâncias fáticas 

presente no caso concreto. Nesse sentido, os RÉUS devem fazer prova 

de molde a demonstrar que a oferta veiculada no momento da compra do 

aparelho é cabalmente condizente com as características do produto, 

respeitando a lídima expectativa do consumidor. A título ilustrativo, 

arrola-se abaixo sentenças que aplicaram a referida teoria. Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATORIA. PROCESSUAL CIVIL 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. CABIMENTO. 

Verificado nos autos que a parte demandada possui maiores 4 "Ubi humo 

ibi societas; ubi societas, ibi jus." condições técnicas de demonstrar a 

forma em que ocorreram os fatos descritos na exordial, referentes à 

alegada falha na aplicação de agrotóxicos em lavoura próxima à 

propriedade do requerente, impõe-se atribuir àquela o ônus probatório, 

sob pena de se exigir da parte suplicante a produção de prova 

considerada diabólica. Albergada, pois, a teoria da carga dinâmica da 

prova. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento N° 70052254984, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 12/12/2012) Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL 

CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE PROCEDIMENTO. 

TEORIA DA CARGA DINÂMICA DASPROVAS. A inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor é regra 

de procedimento, e para que haja inversão válida do ônus da prova, é 

necessário prevenir as partes da inversão e dar a oportunidade para que 

se desincumbam do ônus. A Teoria da Carga Dinâmica das Provas, 

oriunda do direito norteamericano, que a adota com base na ideia de que 

os fatos falam por si, res ipsa loquitur, e que, diante de tais fatos, cabe à 

parte que melhor puder produzir aprova o ônus de fazê-lo, não encontra 

amparo no ordenamento jurídico brasileiro, ante a ausência de previsão 

legal. Dada a violação do procedimento estabelecido no Código de 

Processo Civil, é possível o reconhecimento de tal nulidade de ofício, a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que se trata de matéria de 

ordem pública. Portanto, em tal caso, deve a sentença ser anulada com o 

retorno dos autos ao juízo a quo para que seja dada a oportunidade da 

parte sobre a qual recaiu a inversão de produzir prova acerca dos fatos 

controvertidos. Preliminar acolhida de ofício. Sentença anulada (TJ-DF - 

Apelação Cível APC 20100110179909 DF 0009798-64.2010.8.07.0001 

(TJ-DF) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATOS 

BANCÁRIOS.PROVA. CONTRATOS E EXTRATOS. PRETENSÃO DE QUE O 

BANCO OS APRESENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE SE REFORMA. 

APLICAÇÃO DATEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. Interlocutória 

que determinou à AUTORA que apresentasse todos os contratos de que 

pretende a revisão, bem como todos os extratos referentes ao período 

respectivo. Hipótese em que a AUTORA alega não ter recebido os 

contratos celebrados com o banco réu, não sendo crível que se os 

tivesse em seu poder não os apresentasse, correndo o risco de, por isso, 

ver impossibilitada a revisão contratual pretendida. Aplicação da teoria da 

carga dinâmica da prova, segundo a qual esta deve ser produzida por 

aquela parte que tem melhores condições de fazê-lo, com menos 

inconvenientes. Evidentemente, à instituição financeira é muito mais fácil a 

produção da prova pretendida, até porque não alegou qualquer motivo por 

que não pudesse fazê-lo. Recurso a que se dá provimento na forma do 

artigo 557, § 1°-A do Código de Processo Civil (TJ-RJ - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 5 "UM honro ibi societas; ubi societas, ibi jus." 

00442116820138190000 RJ 0044211-68.2013.8.19.0000 (TJRJ) Portanto, 

haja vista, a verossimilhança das alegações do REQUERENTE, da 

hipossuficiência da mesma e da teoria da carga dinâmica da prova esta 

faz jus, nos termos do art. 6°, VIII da Lei 8.078/90, a inversão do ônus da 

prova ao seu favor. Z3 DA PUBLICIDADE ENGANOSA O CDC em seu art. 

6°, elenca os direitos básicos do consumidor, rol este exemplificativo e 

não taxativo, a saber: proteção da vida, saúde e segurança; educação 

para o consumo; liberdade de escolha de produtos e serviços; 

informação; proteção contra publicidade enganosa e abusiva; proteção 

contratual; indenização; acesso à justiça; facilitação de defesa de seus 

direitos e prestação adequada e eficaz dos serviços públicos. Vários 

autores possuem um conceito de publicidade. Para Armando Sant'Anna: 

"Publicidade deriva de público (do latim publicus) e designa a qualidade do 

que é público"; já para Aurélio: "Publicidade é a arte de exercer uma ação 

psicológica sobre o público com fins comerciais ou políticos"; no entender 

de José Siqueira: "A publicidade é definida como a arte de despertar no 

consumidor o desejo de compra, levandoá ação. A Publicidade é um 

conjunto de técnicas de ação coletiva, utilizadas no sentido de promover o 

lucro de uma atividade comercial, conquistando, aumentando ou mantendo 

clientes". Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin anota: "A 

publicidade tem um objetivo comercial (...) enquanto que a propaganda 

visa a um fim ideológico, religioso, filosófico, político, econômico ou social 

(...). A diferença essencial entre a publicidade e a propaganda baseia-se 
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no fato de que a primeira faz-se com a intenção de alcançar lucro, 

enquanto que a segunda exclui quase sempre a ideia de beneficio 

econômico". Adalberto Pasqualotto leciona: "Toda comunicação de 

entidades públicas ou privadas, inclusive as não personalizadas, feita 

através de qualquer meio, destinada a influenciar o público em favor, 

direta ou indiretamente, de produtos ou serviços, com ou sem finalidade 

lucrativa". No § 1° do art. 37 do CDC o legislador deu o conceito de 

publicidade enganosa. É enganosa qualquer modalidade de informação ou 

comunicação de caráter publicitária, inteira ou parcialmente falsa, ou, por 

qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 

consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, 

propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e 

serviços. "O legislador, reconhecendo a complexidade e dinamismo da 

matéria, preferiu conceituar de maneira larga o que seja publicidade 

enganosa. Fica, de qualquer modo, como fundamento de sua proibição, o 

reconhecimento de que o consumidor tem direito - de ordem pública - a 

não ser enganado, direito este agora adotado pelo Direito brasileiro. E 

linhas gerais, o novo sistema pode assim ser resumido: não se exige 6 

"UM homo ibi societas; ubi societas, ibi jus." prova de "enganosidade" real, 

bastando a mera "enganosidade" potencial ("capacidade de indução ao 

erro"); é irrelevante a boa-fé do anunciante, não tendo importância o seu 

estado mental, uma vez que a "enganosidade", para fins preventivos e 

reparató rios, é apreciada objetivamente; alegações ambíguas, 

parcialmente verdadeiras ou até literalmente verdadeiras podem ser 

enganosas; o silêncio - como ausência de informação positiva - pode ser 

enganoso; uma prática pode ser considerada normal e corriqueira para um 

determinado grupo de fornecedores e, nem por isso, deixar de ser 

enganosa; o standard de "enganosidade" não é fixo, variando de 

categoria a categoria de consumidores (por exemplo, crianças, idosos, 

doentes, ruricolas e indígenas são particularmente protegidos)." (gq.n) O 

parágrafo primeiro do art. 37, o CDC reconhece o direito do consumidor de 

não ser enganado por qualquer informação inteira ou parcialmente falsa 

ou fraudulenta, capaz de, por ação ou omissão, induzi-lo em erro a 

respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, 

propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e 

serviços. Este dispositivo exige a veracidade da informação, de modo a 

que o consumidor possa fazer a sua escolha livre e consciente. A 

publicidade será enganosa não só pela fraude ou falsidade nela contida, 

mas também por qualquer meio que seja potencialmente capaz de levar o 

consumidor a erro. Significa que não é forçoso que ele tenha sido 

enganado. A "enganosidade" é aferida em abstrato, não se exigindo o 

prejuízo individual. O que se busca é a capacidade de indução ao erro. A 

simples utilização da publicidade enganosa presume, "juri et de jure", o 

prejuízo difuso. O erro real consumado é um mero exaurimento que é 

irrelevante para a caracterização da "enganosidade". Nesse diapasão, há 

de se falar na legítima expectativa do consumidor. No presente caso, o 

consumidor possui lídima expectativa no sentido de que o lphone 7 Plus 

seria resistente a água como está anunciado nos sites das respectivas 

Requeridas A e B vejamos: 7 "Ubi hotno ibi societas; ubi societas, ibi jus." 

E. A af,,,• _ o Phone 7 Plus Apple i05 11, Dupla Cárne.r a Trasetra. 

Resistcitc çiva, WLFL 40 LTE e NFC, 32GB, Ouro Rosa, Tela HD de 55" • 

Por R53.199,00 Compra Is d. a... iPhone 7 Plus Apple com 128GB, Tela 

Retina ND de 5,5", iOS 11, Dupla Câmera Traseira, Resistente à Água, 

W i - F i ,  4 G  L T E  e  N F C  -  P r e t o  M a t t e .  L i n k : 

https://www.extra.com.brifelefoneseCelularesiSmartphones/iPhone/iphon

e - 7 - 

plus-apple-ios-11-dupla-camera-traseira-resistente-a-aqua-wi-fi-4q-Ite-e -

nfc32qb-ouro-rosa-tela-hd-de-55-10477682.htrrOldSku=10477682 A 

evolução do iPhone chega com o iPhone 7 Plus, que traz um conjunto de 

câmeras completamente novo. Na parte traseira você não tem apenas uma 

câmera, mas sim, duas câmeras de 12MP, uma com grande-angular, e 

outra com teleobjetiva. Graças ao sistema de câmera dupla e à tecnologia 

de processamento de imagens inovadora, o iPhone 7 Plus consegue bater 

fotos muito nítidas à curta distância e gravar vídeos com zoom óptico de 

2x. O aparelho está também muito mais resistente, com certificação de 

proteção IP67, contra água, respingos e poeira. Sua tela de 5.5 polegadas 

retroiluminada por LED e tecnologia IPS está mais colorida e brilhante, o 

resultado são imagens ricas em detalhes, com um realismo 

impressionante. Seu poderoso processador chip A10 Fusion garante toda 

a potência do smartphone. A eficiência e rapidez fica por conta de seus 

quatro núcleos que trabalham de forma mais inteligente, aumentando o 

processamento quando você precisa e diminuindo quando não precisa. 

Além disso, oferece maior duração de bateria. E para completar e deixar o 

aparelho ainda mais perfeito e garantir a melhor experiência, ele conta com 

a mais nova versão do sistema operacional móvel mais avançado do 

mundo, iOS 11. Seus recursos sofisticados deixam tudo que você faz 

muito mais fácil, rápido e divertido. A certificação IP foi criada pela 

Comissão Eletrotécnica Internacional e sua sigla significa "Ingress 

Protection" que, em tradução literal, quer dizer "Proteção de Entrada". 

Assim, ela indica o quão protegido são as entradas do 8 "Ubi honro ibi 

societas; ubi societas, ibi jus." aparelho e determina o nível de resistência 

dos celulares contra água (partículas líquidas) e poeira (partículas 

sólidas). No caso em tela o lphone 7 Plus possui o IP67, ou seja, o 

aparelho é resistente a uma imersão de até 1 metro de profundidade por 

até 30 minutos de permanência (em anexo uma planilha explicativa). Diante 

de todas as publicidades nos sites das Requeridas A e B ficou nítido em 

relação que o aparelho lphone 7 Plus, conforme anúncios, seria de fato 

resistente a água e que pelo seu certificado Internacional, IP 67, o 

aparelho poderia até ser imerso numa profundidade de até 1 metro e que 

nada aconteceria com o produto. "Assim, a publicidade que desrespeite a 

imposição legal de correção e for enganosa, fere o interesse de toda a 

coletividade de pessoas a ela expostas, determináveis ou não, e que são 

equiparadas ao conceito de consumidor nos termos do Art. 29. Como 

exemplos de publicidade enganosa, podem-se mencionar os anúncios que 

alardeiam propriedades miraculosas de determinados "medicamentos", 

prometendo "curas fantásticas", o restabelecimento de "energias 

perdidas" (o "conhaque do milagre", o emagrecimento sem regime 

alimentar, a oferta de produtos que não existem no estoque do 

fornecedor, com o intuito de atrair o consumidor a entrar na loja (oferta 

como chamariz), etc." 2.4 DA APLICAÇÃO DO ARE 18 DA LEI 8.078/90. 

Inegavelmente a relação havida entre os ora litigantes é de consumo, 

ensejando, portanto, a aplicação das normas consumeristas ao caso em 

tela. Como exposto, o aparelho celular adquirido pelo requerente 

apresentou defeitos após ser atingidos por respingos d'águas oriundas de 

um chuveirão quando foi tirar uma selfie. Como já exposto, o requerente, 

apesar de muito buscar uma solução, não obteve êxito no saneamento do 

vício apresentado pelo bem comprado, conforme se constata na ordem de 

serviço em anexo, nem recebeu os valores pagos pelo referido aparelho, 

ou mesmo, recebeu um aparelho novo de igual valor, apesar de ter 

postulado neste sentido junto ao Procon de Cáceres. Prevê o § 1° do art. 

18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), in litteris: 

Art.18. Os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não 

duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1°. Não sendo o vicio sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode 

o consumidor exigir, alternativamente, e à sua escolha: I — a substituição 

do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 9 

"Ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi jus." II - a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço Outrossim, o §6°, 

inc. III do art. 18 do Diploma de Proteção ao Consumidor assim esclarece: 

Omissis (-) § 6° São impróprios ao uso e consumo: III - os produtos que, 

por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. 

Portanto, percebe-se, in casu, que as empresas REQUENTES A e B 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e também tem o prazo 

máximo para saneamento de vicio, de 30 (trinta) dias, contado desde a 

detecção do defeito no aparelho que se expirou, pois, até o presente 

momento, não houve a reparação satisfatória dos defeitos ou até mesmo a 

substituição por outro aparelho. Urge assinalar, que o referido aparelho foi 

conduzido à assistência técnica autorizada da REQUERIDA A, sendo 

negado o reparo do aparelho. Portanto, diante do fato do aparelho ser 

totalmente impróprio para o fim que se destina, o REQUERENTE não vê 

outra solução, a não ser, a de postular pela restituição integral e 

devidamente corrigida da importância paga pelo aparelho celular em tela, 

conforme estabelece a lei consumerista (art. 18, § 1°, inciso II). Vejamos o 

que o ilustre mestre ZELMO DENARI discorre acerca do tema: "Embora o 

art. 18 faça referência introdutória às duas espécies de vícios (qualidade 

e quantidade), seus parágrafos e incisos disciplinam, exclusivamente, a 

responsabilidade dos fornecedores pelos vícios de qualidade dos 

produtos, ou seja, por aqueles vícios capazes de torna-los impróprios, 
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inadequados ao consumo ou lhes diminuir o valor " "A propósito, vejamos 

quais são as sanções previstas no §1° do aludido dispositivo, para 

reparação dos vícios de qualidade dos produtos. Em primeira intenção, o 

dispositivo concede ao fornecedor a oportunidade de acionar o sistema de 

garantia do produto e reparar o defeito no prazo de 30 dias. Não sendo 

sanado o vicio, no prazo legal, o consumidor poderá exigir, à sua escolha, 

três alternativas: I — a substituição do produto por outro da mesma 

espécie em perfeitas condições de uso; II — a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III — o abatimento proporcional do preço. ( ..) "UM homo 

ibi societas; ubi societas, ibi jus." Quanto à segunda alternativa do 

consumidor, que determina "a restituição imediata da quantia paga", tenha 

presente que o conceito de imediatismo é relativo e, sendo certo que numa 

conjuntura inflacionária, essa restituição deve ser corrigida 

monetariamente, prevalecendo a data-base do efetivo pagamento do 

produto. (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Comentado Pelos 

Autores do Anteprojeto, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2001, p. 

186). É de se afirmar que a falha na qualidade do produto deságua na já 

citada responsabilidade insculpida no adi 18 do CDC. Diz Carlos Roberto 

Gonçalves: "a responsabilidade [por vícios do produto] decorre dos vícios 

inerentes aos bens e, nesse caso, o evento danoso está in re ipsa. 

Conclui-se, destarte, o inadimplemento contratual das REQUERIDAS, na 

medida em que o produto de fato entregue ao REQUERENTE não é o 

mesmo anunciado na oferta, cuja forma de descrição do aparelho inocula 

no comprador fortemente a ideia de que o aparelho não apresentará tais 

vícios e características que se fossem expostas de antemão elidiriam, com 

certeza, a possibilidade de compra. Se houve inadimplemento contratual, 

houve dano causado. E em sendo assim, aplicável são as cláusulas gerais 

insculpidas nos arts. 186, 927 e 389 da Lei Civil: O art. 186 do Código Civil 

explana que: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. " Explicando o art. 927 do Código 

Civil que: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. " Deixando vazar o art. 389 da Lei Civil 

que: "Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 

danos(...)" E em arremate, prescreve o Código de Defesa do Consumidor 

que: "Art. 6° São direitos básicos do consumidor "VI - a efetiva prevenção 

e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos; (g.n) Assim, o REQUERENTE postula que, a título de tutela 

ressarcitária e reintegratária, respectivamente, lhes seja devolvido o valor 

de R$ 3.492,85 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e 

cinco centavos), empregado para a compra do aparelho (com as devidas 

correções monetárias conforme art.18, § 1°, INC. II DA LEI 8.078/90) e lhes 

11 honro ibi societas; ubi societas, ibi jus." seja concedido o direito de 

escoitter qualquer aparelho da marca APLLE em qualquer sítio eletrônico 

do grupo EXTRA ou APPLE. Isso com o intuito de amenizar todo o 

dissabor, irritação', sofridos péió REQUERENTE, quando da constatação 

do produto danificado por falta de proteção IP67 contra líquidos e poeiras 

(incondizente com a oferta publicitária). impossibilitando de ter em mãos e 

manusear um aparelho que seu filho Ryan Felipe sempre sonhou. Além de, 

em suma, fazer o uso normal e esperado do aparelho celular. 2.5 — DOS 

DANOS MORAIS. A moral é reconhecida como bem jurídico, recebendo 

dos mais diversos diplomas legais a devida proteção, indlusive, estando 

amparada pelo art. 50, inc. V da Carta Magna/88: Art. 5° (omissis): V — é 

assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; (g.n) Outrossim, o art. 

186 e art. 927 do Código Civil de 2002 assim estabelecem: "Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. " Finalmente, o Código de 

Defesa do Consumidor, no seu art. 6° também protege a integridade moral 

dos consumidores: "Art. 6° — São direitos básicos do consumidor: (•••) VI 

— a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; " Ocorre que o dano moral, como sabido, 

deriva de uma dor intima, uma comoção interna, um constrangimento 

gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma em uma 

outra pessoa nas mesmas circunstancias. Esse é o caso em tela, onde a 

demandante viu-se submetida a uma situação de estresse constante, 

indignação e constrangimento, que apesar de ter mandado o aparelho 

celular para a assistência técnica da REQUERIDA A, o mesmo não 

recebeu os reparos satisfatórios como lhe era devido, pois, foram 

negados o gozo da garantia legal que naquela época era de fato o seu 

direito, mostrando assim, um desrespeito para com o REQUERENTE como 

consumidor e como pessoa e que, ainda, lhe gerou transtorno 

psicológicos, já que o mesmo por várias vezes viu seu primogênito Ryan 

Felipe aos cantos inconsolado e choramingando, pois foram tolhidos todos 

os seus direitos de um jovem de ter um aparelho celular novo da marca 

APPLE. Um abalo emocional muito grande, pois é o sonho de um 

adolescente ter a posse de um lphone, era para estar desfrutando de todo 

o poderio tecnológico de um lphone que a 12 "Ubi homo ibi societas; ubi 

societas, ibi jus." empresa da Apple disponibiliza. Sendo privado de 

registrar momentos históricos de nossas vidas através de fotos e vídeos 

pessoais e familiares. Vejamos o que ensina o Mestre SILVIO DE SALVO 

VENOSA em sua obra sobre responsabilidade civil: "Os danos projetados 

nos consumidores, decorrentes da atividade do fornecedor de produtos e 

serviços, devem ser cabalmente indenizados. No nosso sistema foi 

adotada a responsabilidade objetiva no campo do consumidor, sem que 

haja limites para a indenização. Ao contrário do que ocorre em outros 

setores, no campo da indenização aos consumidores não existe limitação 

tarifada. " (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São 

Paulo, Ed. Atlas, 2004, p. 206). Sendo assim, é de se ressaltar a angústia 

e a situação de estresse prolongado a que o REQUERENTE foi submetido, 

pois, desde o dia 16/04/2018 o mesmo se empenha em receber da 

promovida um aparelho celular em perfeito estado de uso, o que nunca 

ocorreu. Cumpre-me o dever de enfatizar as atitudes ilícitas das 

REQUERIDAS, pois, apesar das inúmeras tentativas que o REQUERENTE 

fez junto à assistência técnica das demandadas, as mesmas nunca 

providenciaram a reparação do aparelho celular lphone 7 Plus, fazendo 

com que o REQUERENTE passasse pelo dissabor de não poder desfrutar 

de um aparelho celular em perfeito estado de uso e fazendo com que esta 

implorasse em receber um novo aparelho na audiência do Procon, o que 

lhe foi negado na audiência. Diante do contexto os danos morais estão 

configurados. Pois, o fato da autora ter sido submetida a uma situação de 

constrangimento e de desrespeito que perdura desde o ano de 2018, 

configura sem sombra de dúvidas em abalo a ordem psíquica e moral do 

REQUERENTE. Sendo assim, demonstrados o dano e a culpa do agente, 

evidente se mostra o nexo causal. Como visto, derivou-se da conduta 

ilícita das REQUERIDAS os constrangimentos e vexações causados ao 

REQUERENTE, sendo evidente o liame lógico entre um e outro. O 

REQUERENTE possui sólidos argumentos, baseados em jurisprudência já 

acima aludida: "Dai porque a configuração dos danos morais decorre da 

valoração negativa da repercussão tática de uma situação vivenciada, 

segundo as regras de experiência do que ordinariamente acontece, a fim 

de se autorizar o reconhecimento da presunção hominis de sua 

ocorrência, porque os dissabores suportados superam aqueles próprios a 

que todos se sujeitam na vida cotidiana. E a disparidade informativa da 

oferta com o produto efetivamente alienado na hipótese dos autos, por 

agravar a condição vulnerável do consumidor, que sendo elemento último 

na cadeia de consumo não tem as mesmas condições do fornecedor para 

aferir a qualidade dos produtos e serviços 13 "Ubi holm fbi societas; ubi 

societas, ibi jus." que lhe são oferecid:):, fi;/ ..-p,pca sentimentos 

negativos superiores aos próprio ineiiimplemento contratual. Apurada a 

existência do dano moral, impõe-se sua quantificação, a quê./ terá por 

parâmetros a extensão do dano, as condições econômicas das partes, a 

intensidade da culpa e o caróter saneie:fadar dessa indenização. A 

propósito, fundamento a função preventivopedagógica do dano moral na 

solidariedade, leciona José Jairo Gomes: 'divisa-se na responsabilidade 

por dano moral uma função preventiva, com caráter pedagógico, de sorte 

que agente e os demais membros da comunidade se sintam 

desencorajados ou desestimulados a praticarem conduta atentatória a 

direitos alheios. Assim, ao se definir o tipo e o montante dg reparação 

devida no caso prático, há que se ter em conta a situação pessoal do 

agente causador do dano, sob pena de, em se fixando urna indenização 

pífia ou insignificante, não haver resistência séria por parte do sistema 

jurídico para que a conduta lesiva não Seja reiterada". [Ap. comrevisão n. 

0009892-36.2006.8.26.0223/ TJ/SP] Anderson Schreiber explica como as 

Cortes brasileiras têm quantificado o dano moral: "a imensa maioria das 

cortes brasileiras tem chancelado duplo caráter do dano moral, aplicando 

na sua quantificação critérios claramente punitiVos. São quatro os 

critérios normalmente empregados no arbitramento das indenizações por 

dano moral: (i) a gravidade do dano; (ii) a capacidade econômica da vitima; 

(iii) o grau de culpa do ofensor; e (iv) a capacidade econômica do 

ofensor». Impende registrar que a violação moral neste caso constitui-se 
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no descaso com que o REQUERENTE foi tratado pelas REQUERIDAS, não 

havendo que se fazer prova especifica a respeito, eis que se trata de 

dano moral puro (in re ipsa) e decorre da própria conduta do agente 

causados do dano. Resta inquestionável que os transtornos sofridos pelo 

REQUERENTE vão além de meros dissabores e aborrecimentos pela 

conduta das REQUERIDAS, ensejando, assim, danos morais. Ressalte-se 

que a condenação das REQUERIDAS deve servir como caráter 

pedagógico e punitivo, evitando que tal prática lesiva aos hipossuficientes 

não mais se repita. Por isso, com o objetivo de perseguir os direitos que 

emergem dos fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados. o 

REQUERENTE faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 

2.6 — DO QUANTUM INDENIZA TÓR/0 No que concerne ao quantum 

inderizatono, forma-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede 

de dano moral, no sentido de que a 14 "Ubi Immo-ibi societas; ubi societas, 

ibi jus." indenização pecuniária não tem apenas cunho de reparação do 

prejuízo, mas também caráter punitivo ou sancionatóriC, pedagógico, 

preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo 

o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou 

pedagógica para o ofensor e a sociedade e intimidativa para evitar perdas 

e danos futuros. Tal entendimento, inclusive, é defendido peio ilustre 

doutrinador SÍLVIO SALVO VENOSA, senão vejamos: "Do ponto de vista 

estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível 

de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em 

dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo 'mais uma satisfação do que 

uma reparação (Cavalieri Filho, 2000:75). Existe também cunho punitivo 

marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, 

entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja 

altamente relevante. Nesse sentido, Projeto de Lei n° 6.960/2002 

acrescenta o art. 944 do presente código que "a reparação do dano moral 

deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao 

lesante". Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite 

indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade 

reconhecida pelo próprio legislador. " (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. 

Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2004, p. 41). E o ilustre 

mestre diz mais: "Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 

moral e intelectual da vitima. " (...) "Por tais razões, dada a amplitude do 

espectro casuístico o relativo noviciado da matéria nos tribunais, os 

exemplos da jurisprudência variam da mesquinhez à prodigalidade. Nem 

sempre o valor fixado na sentença revelará a justa recompensa ou o justo 

lenitivo para a dor ou para a perda psíquica. Por vezes, danos ínfimos são 

recompensados exageradamente ou vice-versa. A jurisprudência é rica 

de exemplos, nos quais ora valor do dano moral guarda uma relatividade 

com o interesse em jogo, ora não guarda qualquer relação. Na verdade, a 

reparação do dano moral deve guiar-se especialmente pela índole dos 

sofrimentos ou mal-estar de quem os padece, não estando sujeita a 

padrões predeterminados ou matemáticos. " (Silvio Salvo Venosa, Direito 

Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2004, p. 39/40). Dai o 

valor da condenação deve ter por finalidade dissuadir o réu infrator de 

reincidir em sua conduta, consoante tem decidido a jurisprudência pátria: 

Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 

20020110581572ACJDF. Registro do Acordão Número: 191685. Data de 

Julgamento: 12/08/2003. Órgão Julgador : Primeira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator : SOUZA E AVILA 15 

"Ubi bondo societas; ubi societas, ibijus." Publicaçãci no I:.JU: 24O2TL Pág. 

: 53 (até 31/12/1993 na Seção 2, a panIr de 01/0 I1V?9 C: na Seção 3) 

Ementa CIVIL. CDC. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RESPONSABIL 

IDADE OFi.IETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES. INDENIZAÇÃO DEVIDA VALOR Fl X DO DENTRO 

DOS PARÂMETROS DETERMINADOS FEL» DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA, 

A SABER: C01‘;11:''ENSAÇ.0 E PREVENÇÃO.I — RESTANDO PATENTES 

OS DANOS MORAIS SOFRIDOS E O NEXO CAUSAL ENTRE A LESÁ.0 E A 

CONDUTA NEGLIGENTE DA INSTITUIÇÃO 7RESTADORP. DE SERVIÇOS, 

ESTA TEM RESPONSABILIDADE -CIVIL OBJETIVA NA REPARAÇÃO DOS 

MESMOS, CONFORME DETERMINA A LEI N.° 8.078/90 (CDC).1i — 

CORRETA É A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE 

LEVA EM CONTA OS PARÂMETROS ASSENTADOS PELA DOUTRINA E 

PELA JURISPRUDÊNCIA, MORMENTE OS QUE DIZEM 'RESPEITO À 

COMPENSAÇÃO PELA DOR SOFRIDA E Á PREVENÇÃO, ESTE COM 

CARÁTER EDUCATIVO À Hm DE QUE EVITAR A REPETIÇÃO DO EVENTO 

DANOSO. III — RECURSO CONHECIDO E IMPROVDO. SENTENÇA 

MANTIDA. Decisão NEGAR PROVIMENTO. UNAMME. Classe dc Processe • 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20040110053689ACJ DF 

Registro do Acordão Número 197708 Data de Julgamento : 18/08/2004. 

Órgão Julgador : Segunda Turma Recurso! dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do D.F. • Relator ALFEU MACHADO Publicação no DJU: 

30/08/2004 Pág. : 41 (até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3) Ementa CIVIL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INCLUSÃO 

INDEVIDA DO NOME NO SERASA. QUANTUM ARBITRADO 

CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1-PARA A FIXAÇÃO DO DANO 

MORAL DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS SEGUINTES FATORES: 

A RESPONSABILIDADE DO OFENSOR, A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DAS 

PARTES, A INTENSIDADE DA CULPA DO RÉU, A GRAVIDADE E 

REPERCUSSÃO DA OFENSA; ALÉM DE ATENDER AO CARÁTER 

PEDAGÓGICO PREVENTIVO E EDUCATIVO DA INDENIZAÇÃO, NÃO 

GERANDO ASSIM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 2- NÃO HÁ DE SE FALAR EM 

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS QUANDO NÃO EXISTE ADVOGADO EM 

DEFESA DA PARTE EX ADVERSA. 3- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. UNÂNIME Decisão CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO, SENTENÇA MANTIDA, POR UNANIMIDADE. Portanto, diante do 

caráter disciplinar e desestimulador da indenização, do poderio econômico 

das REQUERIDAS, das circunstâncias do evento e da gravidade do dano 

causado ao REQUERENTE, mostra-se justo e razoável a fixação do 

quantum indenizatório no valor de 15 (quinze) SALÁRIOS MINIMOS 

VIGENTE. 16 "Ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi jus." 3— DO PEDIDO. 

Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência a julgar procedentes 

os seguintes pedidos, como forma de se fazer justiça: a). Conceder os 

benefícios da gratuidade judiciária com base na Lei n° 1.060/50, em razão 

da autora tratar-se de pessoa hipossuficiente, não tendo meios de custear 

as despesas processuais e de arcar com um preparo de um eventual 

Recurso Inominado sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família; 

Determinar a citação das REQUERIDAS no endereço inicialmente indicado 

para, querendo, apresentar a defesa que tiver, bem como comparecer às 

audiências designadas por esse juízo, sob pena de revelia; A condenação 

das empresas REQUERIDAS a restituírem imediatamente a quantia paga 

pelo aparelho celular pelo REQUERENTE comprado, montante de R$ 

3.492,85 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco 

centavos) monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos, conforme art. 18, §§ 1° e 3°, CDC, a título de DANOS MATERIAIS; 

Condenação das empresas REQUERIDAS a suportarem a escolha pelo 

REQUERENTE de qualquer celular da marca APPLE, no sítio eletrônico do 

grupo EXTRA ou APPLE, a título de TUTELA REINTEGRATÓRIA; Conceder, 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, em conformidade com art. 6°, inc. VIII 

e art. 40, inc. I, da Lei. 8.078/90, bem como a aplicação da teoria da carga 

dinâmica da prova; Condenar as REQUERIDAS, nos termos dos art. 5°, inc. 

V da CF/88 c/c art. 186 e art. 927 do CC/2015 e art. 6°, inc. VI da Lei. 

8.078/90 a pagar ao REQUERENTE a quantia justa e razoável de 15 

(quinze) salários mínimos vigentes a título de indenização por DANOS 

MORAIS. 4— DOS MEIOS DE PROVA. O REQUERENTE protesta provar o 

alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive prova 

testemunhal, depoimento pessoal da representante das REQUERIDAS sob 

pena de confissão, juntada ulterior de documentos e tudo mais que se 

fizer necessário para a perfeita resolução da lide, o que fica, desde logo, 

requerido. 5— DO VALOR DA CAUSA. 17 Álibi boato ibi societas; abi 

societas, ibi jus" Da-se à causa, ncs termos do art. 259, inc II do CPC, o 

valor de 20 (vinte) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTE. Nestes Termos, Pede e 

aguarda deferimento. Cáceres-MT,10 de fevereiro de 2020. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo 

termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 

4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, CPC). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 
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OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CÁCERES, 6 de março de 

2020. ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.(T.V.P.L.) INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças 

e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-14.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WS ENERGIA SOLAR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000716-14.2020.8.11.0006. AUTOR: WS ENERGIA SOLAR LTDA - ME 

REU: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA Vistos, etc. Segundo 

consta da inicial, o Requerente realizou duas compras com a empresa 

Requerida, sendo a primeira descriminada como “Proposta n. 

1412-6-19ES”, no valor de R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos 

reais) e a segunda na “Proposta n. 1501-6-20ES”, no valor de R$ 

136.570,00 (cento e trinta e seis mil quinhentos e setenta reais). O 

Requerente sustenta que a primeira compra referia-se a “Inversor Solar 

36,6/50,4kw Trif. 380v SG36KTL-M” e “Transformador rebaixador 40KVA 

380/220vca c/ caixa IP-23”, sendo integralmente quitada na data de 16 de 

dezembro de 2019, mas os produtos não foram entregues. Alega ainda, 

que a segunda compra, realizada durante período em que ainda esperava 

a entrega da primeira compra, foi realizada no mês de janeiro/2020, sendo 

pago o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil erais) a vista e ficando 

um valor remanescente de R$ 16.570,00 (dezesseis mil, quinhentos e 

setenta reais) mais a importância de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e 

cinquenta reais) a título de frete, bem como informa que os produtos foram 

todos entregues, com devida emissão de nota fiscal. Relata ainda em sua 

peça inaugural, que ao entrar em contato com a Requerida cobrando a 

entrega dos produtos adquiridos na primeira compra, recebeu a 

informação de que parte do dinheiro pago teria sido utilizado para 

pagamento da segunda compra, sendo realizada uma espécie de 

compensação; assim para liberação dos produtos descritos na “Proposta 

n. 1412-6-19ES”, o Requerente teria que efetuar o pagamento do valor de 

R$ 18.920,00 (dezoito mil novecentos e vinte reais). Enaltece o 

Requerente que a Requerida teria tomado atitude de forma unilateral e 

abusiva ao fazer a compensação de valor, considerando que não foi 

informado de tal procedimento, tão pouco autorizado. Requerer a título de 

tutela de urgência que seja determinado a Requerida que proceda a 

entrega dos produtos descritos na “Proposta n. 1412-6-19ES”, 

considerando o efetivo pagamento da compra, bem como que o Autor 

necessita dos produtos para cumprir com um contrato de prestação de 

serviço cujo prazo se finda ao final do presente mês de março/2020. É o 

breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de 

urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a 

conjugação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, 

analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, vislumbro 

a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando 

que há nos autos comprovante de pagamento referente a compra 

descriminada na “Proposta n. 1412-6-19ES”. Insta registrar que na 

“Proposta n. 1501-6-20ES”, consta que o pagamento seria realizado à 

vista, no ato do fechamento do pedido, entretanto, em e-mail encaminhado 

pelo Requerente ao Requerida, na data de 22 janeiro de 2020, há 

informação de juntada de comprovante de pagamento (levando a crer que 

seria referia referente a entrada no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte 

mil reais)), bem como que “o restante seria no embarque do 

transformador...”, havendo anuência da Requerida em e-mail posterior. 

Desse modo, em princípio, os fatos alegados pelo Requerente teria 

elementos de probabilidade. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que a 

Requerente apresenta contrato de prestação de serviço, no qual consta 

prazo que finda ao final do corrente mês de março e o Requerente 

depende de tais materiais para cumprimento do referido contrato. Resta 

também patente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma 

vez que caso se demonstre durante a dilação probatória à existência de 

documento que demonstre que a compensação de valores foi autorizada 

pelo Requerente, persistirá a possibilidade de medidas que impute ao 

Requerente o ressarcimento em favor da Requerida. Assim entendendo, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao 

Requerida que entregue ao Requerente os produtos descritos na 

“Proposta n. 1412-6-19ES”, sendo “02 unidades do Inversor Solar, 

36,0/50,4KW Trif. 380V SG36KTL-M, marca Sungrow; e 02 unidades do 

Transformador rebaixador 40KVA 380/220vca c/ caixa IP-23, marca 

Eletrotrafo”, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta 

decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 
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termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se 

a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000704-97.2020.8.11.0006. REQUERENTE: CELSO JORGE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

promovida por CELSO JORGE DE OLIVEIRA desfavor de BANCO BMG S/A. 

O autor afirma que é beneficiário de aposentadoria militar, e que ao 

analisar suas finanças verificou que a empresa requerida estava 

debitando em sua conta o valor de R$ 20,36 (vinte reais e trinta e seis 

centavos), com a denominação “cartão de crédito”. Entretanto, afirma que 

nunca realizou qualquer contratação com a empresa requerida, assim 

como nunca solicitou qualquer cartão de crédito. Assim, requer que o 

cancelamento dos descontos de “cartão de crédito”, visto que não 

realizou a contratação. Pois bem. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar a 

Requerida cancele o débito em sua folha salarial em nome da empresa 

requerida visto que não contratou o serviço/cartão. Para tanto, exige a lei 

a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. Dos autos, há documentos indicadores da 

probabilidade do direito alegado, considerando que o Requerente juntou os 

holerites dos débitos realizados pela requerida. Outrossim, o perigo do 

dano resta evidenciado na medida em que o Requerente, supostamente, 

está tendo um desconto indevido em seus proventos, o que pode lhe 

causa prejuízos e empecilhos de ordem financeira. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que 

SUSPENDA a cobrança do cartão de crédito, no valor de R$ 20,36 (vinte 

reais e trinta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar a 

partir da intimação da presente decisão. O não cumprimento do item 

anterior acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até 

o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE CRISTINA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000024-15.2020.8.11.0006. REQUERENTE: RAIANE CRISTINA DA COSTA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos, etc. Segundo consta da 

inicial, a Requerente realizou uma compra na empresa Requerida, no valor 

de R$ 137,68 (cento e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), 

fazendo, na mesma oportunidade, adesão ao CARTÃO CLUB MAIS. A 

Requerente sustenta que no ato da adesão ao referido cartão, 

acreditando estar assinando somente o parcelamento da compra e a 

adesão, acabou por aderir a diversos seguros, sem ter conhecimento. 

Afirma que após realizar reclamação via administrativa e através do 

PROCON-CÁCERES, a Requerente procedeu a retirada de juros nas 

parcelas da compra, bem como dos valores referentes a multa, tarifas e 

seguros, mas a Requerente continuou a receber inúmeras cobranças por 

parte da Requerida, motivo pelo qual vem ao judiciário requerer declaração 

de inexistência de débito. É o que merece relato. Decido. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de concessão de tutela de 

urgência em determinar a Requerida que proceda a exclusão do nome da 

Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. 

Pois bem, o deferimento da tutela de urgência inaudita altera pars 

pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não 

violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. 

Entretanto, em que pese os argumentos trazidos pela Requerente, 

observa-se a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, posto que não restou demonstrado nos autos que o nome da 

Requerente efetivamente foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Requerida. Assim, tem-se que o direito reclamado depende de dilação 

probatória. Portanto, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Desse modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pretendido. Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Verifica-se que já houve a apresentação de contestação nos 

autos. Doutra ponta, quanto a audiência de conciliação realizada na data 

de 18 de fevereiro de 2020, na qual ficou constata a ausência da 

Requerente, infere-se do ID n. 28037280 que a Defensoria Pública requer 

que a intimação da Requerente seja efetuada pessoalmente, o que não foi 

analisado anteriormente. Assim, torno sem efeito a audiência cujo termo 

está acostado ao ID n. 29364588. Quanto ao pleito do ID n. 28037280, 

indefiro o pedido formulado, posto que a Requerente é devidamente 

representada nos autos pela Defensoria Pública, cabendo a esta o contato 

com sua assistida. No mais, designe-se nova data para realização da 

audiência de tentativa de conciliação, intimando-se as partes por meio de 

seus procuradores constituídos nos autos. Na data da audiência, caso 
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não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de fevereiro 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003264-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003264-80.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: KYMBERLI LUAINE LUZ 

EXECUTADO: JHONATAN ANFILOFEV FARIA Vistos, etc. Trata-se de 

Impugnação à Execução formulada JHONATAN ANFILOFEV FARIA em 

desfavor de KIMBERLI LUAINE LUZ. Em síntese, o impugnante alega 

nulidade do procedimento de cumprimento de sentença, sob argumento de 

que a parte executada não teria sido intimado em momento algum, 

impossibilitando assim o prosseguimento do feito Argumenta ainda, que o 

valor bloqueado de R$ 4.277,4 é de seu subsídio mensal visto que é 

voluntário da ONU, recebendo o valor de R$ 1.354,75. Por fim, requer o 

desbloqueio imediato das contas bloqueadas. É o breve relato. Decido. Em 

que pese os argumentos trazidos pelo executado, estes carecem de 

fundamentação jurídica e fática. Conforme de denota dos autos, a 

intimação do executado foi realizada, via AR, sendo devidamente 

recebido, assinado/identificado, inclusive, por pessoa com o mesmo 

sobrenome do executado. Além do mais, o Enunciado 5 do FONAJE prevê: 

“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. Doutra 

ponta, foi aplicado à revelia ao executado (ID 19215629) , não sendo 

obrigatória a publicação no Diário Eletrônico (Enunciado 167 – FONAJE). 

Entretanto, ainda assim, foram publicadas todas as decisões do feito via 

DJE. Verifico ainda, que o executado não comprovou que o valor 

bloqueado em sua conta bancária seja referente à conta salário ou 

oriundo de seu trabalho voluntário, não aportando aos autos provas de 

suas alegações. Diante de todo o exposto, nego provimento a Impugnação 

à Execução formulada pelo Executado. Nesse sentido, JULGO 

IMPROCEDENTE impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o 

levantamento de depósito em favor de KIMVERLI LUAINE LUZ, devendo 

ser observados os dados bancários indicados no ID. 2839325. Expeça-se 

alvará de levantamento do valor bloqueado via BACENJUD. Deve a Sra. 

Gestora juntar o espelho de bloqueio do BACENJUD. Intimem-se as partes. 

Transitada em julgado a sentença, ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000289-17.2020.8.11.0006. AUTOR: PLINIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, SERASA S/A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE 

FAZER promovida por PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN em desfavor 

ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para que proceda a 

exclusão da inscrição de seu nome da sua página, com o retorno imediato 

da pontuação do Requerente, eis que indevida a inscrição inclusa pela 

primeira Requerida/Energisa. Afirma que foi declarado a existência do 

débito de R$ 335,62 em nome do Requerente, inscrito em órgão de 

proteção ao crédito de forma indevida, uma vez que, tal fatura já estava 

quitada quando realizada a inscrição. Assim, requer que seu nome seja 

excluído dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que afirma que a 

cobrança foi indevida. É o caso de deferimento da medida. É o breve e 

necessário relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Para tanto, a lei exige a conjugação dos seguintes requisitos para o 

deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

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

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. No caso, 

analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, vislumbro 

a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando 

que o Autor, na qualidade de consumidor, portanto, hipossuficiente frente 

a Requerida, afirma que efetuou o pagamento da conta de energia elétrica 

em data anterior a negativação. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que o 

Requerente está sendo privado de realizar compras por negativação que 

alega ser indevida. Resta também patente o requisito da reversibilidade 

dos efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre durante a dilação 

probatória que o débito objeto de negativação junto aos órgãos de 

proteção ao crédito é devido, há meios de ressarcimento. Assim, diante 

dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa Requerida que proceda 

a retirada do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao débito de R$ 335,62, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar a 

partir da intimação da presente decisão. O não cumprimento do item 

anterior acarretará multa mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAINE NOGUEIRA FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000256-27.2020.8.11.0006. AUTOR: ISLAINE NOGUEIRA FEITOSA REU: 

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. Segundo consta 

da inicial, a Requerente participou de vestibular junto a Requerida, porém, 

não realizou conclusão da matrícula e ainda assim, a requerida passou a 

efetuar cobranças das mensalidades. Alega o Requerente, que no 

decorrer do processo entrou em acordo com o requerido, sendo que a Ré 

se comprometeu a pagar a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais), bem como declarar inexistente o débito objeto daquela lide e a 

exclusão do nome da Requerente do sistema de proteção ao crédito. 

Sustente ainda a peça inaugural, que em relação a indenização financeira, 

a empresa devidamente cumpriu com o acordo, porém, em relação a 

declaração da inexistência da divida, a mesma não cumpriu, uma vez que 

continua a mandar mensagens de cobrança para a Autora, bem como 

ameaçando a cobrança de forma extrajudicial. Por fim, o Requerente 

requer que a empresa efetive a baixa na restrição registrada em seu 

nome, assim como suspenda as cobranças via telefone e mensagem. É o 

necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Consiste o pedido de concessão de tutela de urgência em determinar a 

Requerida exclua o nome do Requerente nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como que cessem as cobranças via telefone, até ulterior 

decisão. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para 

o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

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

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito arguido, considerando 

que o Requerente, na qualidade de consumidor e portanto hipossuficiente 

frente a Requerida, alega não ter efetivamente contratado os serviços 

prestados pela Requerida. O perigo de dano resta evidenciado no fato do 

Requerente estar sendo perturbado com constantes cobranças e 

iminência de ter seu nome novamente inscrito nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Ademais, caso a Requerida apresente prova contrária aos fatos 

alegados pelo Requerente, o deferimento da tutela de urgência é 

possivelmente reversível, sem prejuízos que não possam ser reparado. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar a 

Requerida a exclua o nome do Requerente nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como que cessem as cobranças via telefone, a contar da 

intimação da presente decisão. O não cumprimento do item “B” acarretará 

multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 

51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 

25 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-68.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000402-68.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO DO ESPIRITO 

SANTO REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES EM 

DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C TUTELA DE URGENCIA proposta por ANTONIO DO ESPIRITO 

SANTO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Alega o requerente que 

é beneficiário da Previdência Social, e recebe o benefício previdenciário 

no valor de um salário mínimo, entretanto, a requerida vem descontando a 

148 (cento e quarenta e oito) meses, a importância de R$ 70,78 (setenta 

reais e setenta e oito centavos), supostamente por um serviço 

denominado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. afirma, ainda, que a filha 

do requerente já foi a instituição financeira para pedir o cancelamento do 

referido seguro de vida que sequer contratou, mas os descontos 

indevidos ainda permanecem até a presente data. Assim, requer, a 

concessão dos efeitos da tutela provisória de urgência para determinar “in 

limine”, que a Requerida se abstenha ou cancele qualquer tipo de 

descontos [débitos] notadamente na conta bancária da Requerente. É o 

que merece relato. Passo a decidir. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar a 

Requerida que se abstenha de efetuar descontos na conta corrente do 

requerente, posto que, segundo alega, o débito do qual está sendo 

cobrado se trata de um serviço não contratado pelo requerente. Dos 

autos, verifico a necessidade do contraditório, visto que as prova juntada 

nos autos não são suficientes para averiguar se o serviço foi contratado 

ou não. Assim, tem-se que o direito reclamado depende de dilação 

probatória. Outrossim, o perigo do dano não resta evidenciado na medida 

em que se verdadeiros os fatos narrados pelo requerente, o mesmo ao 

final do deslinde do feito terá seu direito garantido, devidamente corrigido. 

Portanto, não estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores 

da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pretendido. Anoto, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente 

decisão, bem como da audiência designada. Na data da audiência, caso 

não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de fevereiro 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO APARECIDO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000514-37.2020.8.11.0006. AUTOR: CLAUDIO APARECIDO SOARES 

REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 
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TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CLAUDIO APARECIDO SOARES em 

desfavor de BANCO BRADESCO. Afirma que cancelou a sua conta 

bancaria com a empresa requerida, assim como cancelou seu cartão. 

Entretanto, no ano de 2019 passou a receber cobranças da requerida 

quanto a anuidade da conta bancária, assim como procedeu a inclusão do 

nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito. Assim, requer 

que seu nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez 

que afirma que a cobrança foi indevida. É o que merece relato. Passo a 

decidir. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do 

mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela 

de urgência em determinar a Requerida exclua a inclusão do nome do 

Requerente no Cadastro de Proteção ao Crédito, posto que, segundo 

alega, o débito do qual está sendo cobrado, é indevido visto que cancelou 

sua conta bancária junto ao banco. Para tanto, exige a lei a conjugação 

dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: 

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

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de 

Processo Civil. Dos autos, há documentos indicadores da probabilidade do 

direito alegado, considerando que o Requerente juntou aos autos o termo 

de encerramento da conta. Outrossim, o perigo do dano resta evidenciado 

na medida em que o Requerente está na iminência de ter seu nome 

negativado, o que pode lhe causa prejuízos e empecilhos de ordem 

financeira e comercial. Ademais, a declaração de inexistência de débito 

diz respeito ao mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de 

urgência seja deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento 

da ação seja improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida SUSPENDA o nome do 

Requerente nos Cadastros de Proteção ao Crédito, por débito relacionado 

ao contrato n. 5719845410000000AD, no valor de R$ 118,31, a contar a 

partir da intimação da presente decisão. O não cumprimento do item 

anterior acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até 

o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme requerido na inicial; 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

fevereiro de 2020 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DALCILEIA SOARES DA SILVA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000555-04.2020.8.11.0006. AUTOR: DALCILEIA SOARES DA SILVA 

BATISTA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de Reclamação 

Cível proposta por DALCILEIA SOARES DA SILVA BATISTA em desfavor 

de BANCO BMG. Alega a autora que é servidora pública estadual, e no dia 

03 de setembro de 2019 após visualizar seu holerite observou um 

desconto indevido no valor de R$19,28 (dezenove reais e vinte e oito 

centavos), referente a cartão de crédito do Banco BMG. Entretanto, afirma 

que nunca contratou com o banco requerido e que tentou resolver a lide 

administrativamente. Oportunidade em que o requerido enviou a autora um 

áudio afirmando ser seu, em que há confirmação da contratação do 

serviço. Após o ocorrido, a autora realizou um registro na Delegacia de 

Polícia, relatando o ocorrido, afirmando ser fraudulenta a contratação, 

visto que não recebeu nenhuma ligação da requerida. Sendo assim, 

requer o cancelamento imediato de todos os serviços não contratados 

como anuidade de cartão de crédito. É o que merece relato. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de 

urgência em determinar a requerida que se cesse de realizar descontos 

na folha de pagamento do Requerente até o julgamento do processo. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há documentos 

indicadores da probabilidade do direito alegado. A requerente aportou aos 

autos um áudio enviado pela própria empresa requerida, em que 

supostamente uma terceira pessoa aceita a contratação de cartão de 

crédito. Nesse sentido, a requerente realizou um Boletim de Ocorrência, 

afirmando ser a contratação fraudulenta, alegando nunca ter realizado 

contratação com a empresa requerida. Nestes termos, sabido que os 

registros policiais (Boletim de Ocorrência) são documentos que gozam de 

presunção de veracidade e legalidade por terem fé pública, assim como 

diante dos fatos narrados e outros documentos que acompanham a inicial, 

o deferimento da liminar é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA 

para DETERMINAR à Requerida que se abstenha/cesse de realizar 

descontos na folha de pagamento da Requerida. Oficie-se a empresa 

empregadora da requerente. O não cumprimento do item anterior 

acarretará multa mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

CÁCERES, 25 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

LUIZ SANTANA ALVES DE ABREU OAB - 001.052.021-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000288-32.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: LUIZ SANTANA ALVES 

DE ABREU INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE 

FAZER promovida por LUIZ SANTANA ALVES DE ABREU em desfavor de 

ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O autor afirma que não 

possui nenhuma unidade consumidora com a empresa requerida, e que ao 

realizar um contrato de financiamento veio a descobrir que a requerida 

incluiu seu nome no cadastro de inadimplentes. Alega, ainda, que entrou 

no site da empresa requerida para averiguar a origem do débito e foi 

constatado na tela de consulta que não possui cadastro com seu número 

de Cadastro de Pessoa Física. Finaliza, afirmando residir em endereço 

diverso, juntando comprovante de seu endereço. Assim, requer que seu 

nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que 

afirma que a cobrança foi indevida. É o que merece relato. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de 

urgência em determinar a Requerida que exclua o nome do Requerente no 

Cadastro de Proteção ao Crédito, posto que, segundo alega, o débito do 

qual está sendo cobrado, não foi realizado pelo mesmo, visto que não 

possui nenhuma unidade consumidora em seu nome. Para tanto, exige a lei 

a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. Dos autos, há documentos indicadores da 

probabilidade do direito alegado, considerando que o Requerente juntou 

aos autos print da tela de consulta do site da empresa requerida, com seu 

número de CPF e nenhum débito foi constatado, assim como juntou 

comprovante de residência com endereço diverso do débito em questão. 

Outrossim, o perigo do dano resta evidenciado na medida em que o 

Requerente está na iminência de ter seu nome negativado, o que pode lhe 

causa prejuízos e empecilhos de ordem financeira e comercial. Assim, 

diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é 

possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento 

da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que 

SUSPENDA a restrição do nome do Requerente nos Cadastros de 

Proteção ao Crédito, por débito relacionado conta de energia elétrica com 

vencimento em 03/05/2019, da UC 6/435735-6, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000405-23.2020.8.11.0006. AUTOR: ANTONIO DO ESPIRITO SANTO REU: 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE 

VALORES EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANTONIO DO 

ESPIRITO SANTO em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDÊNCIA DO SUL. Alega o requerente que é beneficiário da 

Previdência Social, e recebe o benefício previdenciário no valor de um 

salário mínimo, entretanto, a requerida vem descontando há 147 (trinta e 

seis) meses, a importância de R$ 20,25 (vinte reais e vinte e cinco 

centavos), até agosto de 2019, o que permanece até a presente data. 

Afirma, ainda, que a filha do requerente já foi a instituição financeira para 

pedir o cancelamento do referido seguro de vida que sequer contratou, 

mas os descontos indevidos ainda permanecem até a presente data. 

Assim, requer, a concessão dos efeitos da tutela provisória de urgência 

para determinar “in limine”, que a Requerida se abstenha ou cancele 

qualquer tipo de descontos [débitos] notadamente na conta bancária da 

Requerente. É o que merece relato. Passo a decidir. Em princípio recebo a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em 

determinar a Requerida que se abstenha de efetuar descontos na conta 

corrente do requerente, posto que, segundo alega, o débito do qual está 

sendo cobrado se trata de um serviço não contratado pelo requerente. 

Dos autos, verifico a necessidade do contraditório, visto que as prova 

juntada nos autos não são suficientes para averiguar se o serviço foi 

contratado ou não. Outrossim, o perigo do dano não resta evidenciado na 

medida em que se verdadeiros os fatos narrados pelo requerente, o 

mesmo ao final do deslinde do feito terá seu direito garantido, devidamente 

corrigido. Assim, tem-se que o direito reclamado depende de dilação 

probatória. Portanto, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Desse modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pretendido. Anote-se, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, devendo a 

requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como da audiência 

designada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos da Súmula n. 11 da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 

do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA IANNELLA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000625-21.2020.8.11.0006. AUTOR: LIVIA IANNELLA ALVES REU: OI S/A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por LIVIA IANELLA 

ALVES em desfavor de OI/SA. Segundo consta da inicial, a Requerente 

em meados do ano de 2017 a requerente procurou a empresa OI S/A com 

o intuito de contratar o serviço de internet para sua residência. Sendo 

assim, celebraram o contrato de nº 0000005053412703. Entretanto, afirma 

que os técnicos da empresa requerida efetuaram apenas a instalação de 

telefonia fixa e não da internet. Nesse sentido, mesmo com o insucesso 

em obter a tão esperada rede de internet em sua residência, a requerida 

continuou durante todos esses meses a enviar faturas nos valores de R$ 

85,89 relacionados à cobrança da linha de telefonia fixa. Sustenta que 

após esperar meses pela instalação, ligou para a empresa requerida e 

solicitou o cancelamento de todo o serviço, e ainda assim, a empresa 

continuou a efetivar cobranças. Relata que na data de 02.12.2019 foi 

surpreendida com a restrição financeira pelo SPC/SERASA, em nome da 

empresa reclamada. Sendo assim, requer liminarmente: que a empresa 

requerida retire o nome da requerente das instituições de proteção ao 

crédito; que seja determinado a rescisão contratual; que a requerida 

apresente as faturas e extratos de ligações referente ao contrato. É o que 

merece relato. Decido. Pois bem, ocorre que a tutela jurisdicional pleiteada 

na verdade se enquadra como rescisão contratual, considerando que a 

parte autora reconhece a contratação do serviço, entretanto, afirma não 

ter utilizado apesar de ter efetuado o pagamentos ao longo de meses. 

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em aportar nos autos documento hábil que comprove a 

relação contratual das partes (faturas/pagamentos); documento/protocolo 

de cancelamento do serviço ou de ligações realizadas para a empresa 

reclamada; informe o número de telefone da linha instalada, visto que nos 

autos não foi aportado qualquer documento que comprove a contratação 

do serviço. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 26 

de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000503-08.2020.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANNA KRISGER GARDIN 

DIAS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS 

proposta por TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS em desfavor de MTPREV. 

Em síntese, a Requerente alega ser servidora pública, ocupante do cargo 

de Agente do Sistema Penitenciário. Afirma que recebe o adiciona noturno 

e de insalubridade, entretanto, a requerida vem cobrando contribuição 

previdenciária superior a 11% dos proventos da autora. Requer, pois, em 

sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a suspensão da cobrança de contribuição 

previdenciária recebidos a título de adicionais noturno e de insalubridade. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A 

princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC; Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. 

Consiste o pedido de concessão de tutela de urgência em determinar ao 

Requerido que se abstenha de realizar descontos referentes à 

contribuição previdenciária que exceda o limite de 11% (onze por cento) 

dos seus proventos. O deferimento da tutela de urgência “inaudita altera 

pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não 

violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Em 

que pese os argumentos trazidos pelo Requerente, não restou 

demonstrado nos autos que os descontos previdenciários vem sendo 

descontos em patamar superior ao devido, inexiste demonstração de 

probabilidade do direito relacionado ao pedido de tutela de urgência.. 

Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar defesa no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do Código de 

Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o cancelamento 

da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SILVA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000509-15.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ADILSON SILVA DO AMARAL 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS 

proposta por ADILSON SILVA DO AMARAL em desfavor de MTPREV. Em 

síntese, O Requerente alega ser servidor público, ocupante do cargo de 

Agente do Sistema Penitenciário. Afirma que recebe o adicional noturno e 

de insalubridade, entretanto, a requerida vem cobrando contribuição 

previdenciária superior a 11% dos proventos do autor. Requer, pois, em 

sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a suspensão da cobrança de contribuição 

previdenciária recebida a título de adicional noturno e de insalubridade. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A 

princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC; Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. 

Consiste o pedido de concessão de tutela de urgência em determinar ao 

Requerido que se abstenha de realizar descontos referentes à 

contribuição previdenciária que exceda o limite de 11% (onze por cento) 

dos seus proventos. O deferimento da tutela de urgência “inaudita altera 

pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não 

violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Em 

que pese os argumentos trazidos pelo Requerente, não restou 

demonstrado nos autos que os descontos previdenciários vêm sendo 

descontos em patamar superior ao devido, inexiste demonstração de 

probabilidade do direito relacionado ao pedido de tutela de urgência.. 

Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar defesa no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do Código de 

Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o cancelamento 

da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000574-10.2020.8.11.0006. AUTOR: ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO 

REU: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta 

por ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO em desfavor de OI/AS. Segundo 

consta da inicial, a Requerente em meados do ano de 2019, passou a ter 

problemas com o sinal de internet de sua residência. Relata que por 

diversas vezes solicitou a visita de um técnico para o reparo e até a 

presente data o problema não foi resolvido pela empresa requerida. 

Entretanto, afirma que os técnicos da empresa requerida efetuaram 

apenas a instalação de telefonia fixa e não da internet. Nesse sentido, 

entrou em contato com a requerida diversas vezes para resolver o 

problema, sem êxito. Sendo assim, requer liminarmente: que a empresa 

requerida corrija o problema que assola o serviço de internet. É o que 

merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Consistente o pedido de tutela de urgência em determinar a Requerida que 

providencie que a empresa requerida retire o nome da requerente das 

instituições de proteção ao crédito, assim como rescinda o contrato entre 

as partes. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há 

elementos indicadores da probabilidade do direito alegado, considerando 

que o Requerente acostou aos autos vários protocolos de atendimento 

com a empresa reclamada. No que diz respeito ao perigo de dano, este 

resta demonstrado, na medida em que o Requerente desenvolve atividade 

profissional na qual se utiliza com frequência internet em questão. Assim, 

diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é 

possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento 

da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a Requerida que 

providencie o reparo/conserto no fornecimento de Internet em nome do 

requerente, no endereço informado pelo autor, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005760-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOUGLAS CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005760-48.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO DOUGLAS CHAVES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA 

ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposto por JLUCIANO DOUGLAS CHAVES DA SILVA em 

desfavor TELEFÔNICA BRASIL MÓVEL – VIVO S/A. Segundo consta da 

inicial, o Requerente teve seu nome incluso nos órgãos de proteção ao 

crédito consta da data de 14/06/2019, no valor de R$ 152,52 (cento e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), afirmando 

desconhecer o contrato. Requer, em sede de tutela antecipada que a 

requerida retire o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

SERASA, SPC e congêneres É o que merece relato. Passo a decidir. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de 

urgência em determinar a Requerida que se abstenha de efetuar 

descontos na conta corrente do requerente, posto que, segundo alega, o 

débito do qual está sendo cobrado se trata de um serviço não contratado 

pelo requerente. Dos autos, verifico a necessidade do contraditório, visto 

que as prova juntada nos autos não são suficientes para averiguar se o 

serviço foi contratado ou não. Assim, tem-se que o direito reclamado 

depende de dilação probatória. Outrossim, o perigo do dano não resta 

evidenciado na medida em que se verdadeiros os fatos narrados pelo 

requerente, o mesmo ao final do deslinde do feito terá seu direito 

garantido, devidamente corrigido. Portanto, não estando demonstrado nos 

autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é 

medida que se impõe. Desse modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar 

pretendido. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva 

de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente decisão. 

Designe-se nova data de audiência de conciliação. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de fevereiro 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-47.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000578-47.2020.8.11.0006. TESTEMUNHA: EDSON ALVES DE ALMEIDA 

TESTEMUNHA: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Conhecimento proposta por EDSON ALVES DE ALMEIDA em desfavor de 
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MUNICÍPIO DE CÁCERES. Segundo consta da inicial, o requerente teve seu 

nome teria sido protestado em virtude de uma suposta dívida oriunda de 

uma CDA vencida junto a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, referente ao 

IPTU dos anos de 2012 à 2015. Entretanto, afirma que se refere a uma 

dívida de IPTU, referente a um imóvel que já havia sido vendido e 

transferido a Sra. JANEIDE PEREIRA DA SILVA em data de 10/01/2012. 

Relata que o imóvel está localizado na Rua Projetada, Bairro Vila Irene, 

totalizando a suposta dívida em um total de R$ 1.374,14. (um mil e 

trezentos e setenta e quatro reais, e quatorze centavos). Requer, ainda, o 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA, para que o Município de 

Cáceres, efetue a baixa imediata do nome do Autor do Protesto junto ao 

Cartório do 2º Ofício de Cáceres-MT. É o breve relato. Decido. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para 

o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o 

painel probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito 

num juízo de cognição sumária, considerando que há nos autos 

comprovação de que o requerente vendeu o imóvel no ano de 2012, 

juntando nos autos cópia do contrato de compra e venda. Quanto ao perito 

de dano, este restou evidenciado na medida em que a Requerente está 

com o nome protestado por uma dívida de IPTU supostamente indevida, 

prejudicando sua vida comercial. Resta também patente o requisito da 

reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre 

durante a dilação probatória à existência da dívida, persistirá a 

possibilidade de medidas que impute a Requerente a reinserção de seu 

nome no protesto. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar a Requerida que efetue a baixa 

imediata do nome do Autor do Protesto junto ao Cartório do 2º Ofício de 

Cáceres-MT, referente a dívida de IPTU no valor de R$ 1.374,14. (um mil e 

trezentos e setenta e quatro reais, e quatorze centavos), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de 

responsabilização de crime de desobediência. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação; Citem-se os Requeridos da 

presente ação para, querendo, apresentarem contestação, na forma do 

art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006000-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006000-37.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

SUSPENSÃO DE COBRANÇA E SOBRESTAMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR PERANTE AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

SPC/SERASA proposta por WAGNER LEITE DA COSTA PINTO em 

desfavor de CLARO S/A. Relata que recebeu cobrança no valor de R$ 

489,20 data de vencimento: 01/08/2019 e R$ 469,65, data de vencimento: 

01/09/2019. Alega o requerente que passou a receber cobranças da Claro 

S/A, entretanto afirma que não realizou contratação dos serviços de 

telefonia com a empresa reclamada. Assim, requer, a concessão dos 

efeitos da tutela provisória de urgência para determinar “in limine”, que a 

Requerida se abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes. 

É o que merece relato. Passo a decidir. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar a 

Requerida que se abstenha de incluir seu nome no cadastro de 

inadimplentes, posto que, segundo alega, o débito do qual está sendo 

cobrado se trata de um serviço não contratado pelo requerente. Dos 

autos, verifico a necessidade do contraditório, visto que as prova juntada 

nos autos não são suficientes para averiguar se o serviço foi contratado 

ou não. Assim, tem-se que o direito reclamado depende de dilação 

probatória. Outrossim, o perigo do dano não resta evidenciado na medida 

em que se verdadeiros os fatos narrados pelo requerente, o mesmo ao 

final do deslinde do feito terá seu direito garantido, devidamente corrigido. 

Portanto, não estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores 

da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pretendido. Anoto, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente 

decisão, bem como da audiência designada. Na data da audiência, caso 

não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de fevereiro 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FATIMA OLIVEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000748-19.2020.8.11.0006. AUTOR: ADRIANA FATIMA OLIVEIRA 

CAETANO REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, 

etc. Segundo consta da inicial, a Requerente firmou contrato de matrícula 

para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

iniciando o primeiro semestre em 02/08/2016, na modalidade 

semipresencial. A requerente sustenta que em fase final do curso, 

pendente da disciplina do 5º Semestre de "Ética, Política e Sociedade", fez 

a solicitação e pagamento da matéria de dependência, com a aprovação, 

com nota (SU- Suficiente), assim como atestado em que consta que 

concluiu o curso sendo apta para colação de grau. Entretanto, afirma que 

no dia da cerimônia de colocação de Grau, na hora de assinar a ata, foi 

impedida, sendo informada a dependência da disciplina “Ética, Política e 

Sociedade”. Nesse sentido, tentou regularizar a situação com a requerida 

afirmando a conclusão do curso e requerendo o diploma, visto que 

necessita deste para progressão de carreira, no entanto, não obteve 

êxito. Sendo assim, requer o deferimento da tutela provisória de urgência 

consistente na determinação da requerida conceder o grau de nível 

superior e por consequência a expedição do diploma Tecnólogo em 

Gestão de Recursos Humanos. É o breve relato. Decido. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para 

o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de 
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elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o 

painel probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito 

num juízo de cognição sumária, considerando que há nos autos 

comprovação de que a requerente recebeu um atestado da requerida 

afirmando a conclusão do curso, assim como a cópia do Boletim que 

informa a nota da disciplina pendente “Ética, Política e Sociedade”, como 

“Suficiente”. Além do mais, verifico que o atestado afirmando a conclusão 

do curso está devidamente assinado pelo Diretor Administrativo da 

faculdade Unopar. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que a Requerente, 

segundo relata, obteve progressão funcional de carreira, assim como 

inscrição do curso de Pós Graduação, necessitando do Diploma. Resta 

também patente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma 

vez que caso se demonstre durante a dilação probatória à existência de 

pendência da matéria, persistirá a possibilidade de medidas que impute a 

Requerente a cassação do diploma. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar a Requerida que 

conceda o grau de nível superior a requerente, assim como expeça o 

Diploma de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da intimação desta decisão. O não cumprimento 

do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos da Súmula 

n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 

20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006373-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS MARTINS CASTILHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006373-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA DE JESUS 

MARTINS CASTILHO PEREIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. 

Em síntese, trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão que 

não concedeu a tutela antecipada à reclamante ante a pretensão do 

pedido liminar confundir com o mérito da lide. A reclamante repisa que é 

incontroverso que houve comunicação de venda do veículo junto ao 

DETRAN, cujo fato foi informado pelo Requerido em sua contestação. 

DECIDO. Primeiramente, insta consignar que a liminar foi devidamente 

apreciada/analisada, não tendo que se falar em evidência do direito da 

autora. No entanto, no tocante ao receio de dano irreparável não vislumbro 

o preenchimento do requisito perigo do dano, na medida em que se 

verdadeiros os fatos narrados pelo requerente, o mesmo ao final do 

deslinde do feito terá seu direito garantido, devidamente corrigido. Além do 

mais, o processo feito está pronto para prolação da sentença. Assim, 

pelos próprios fundamentos lançados na decisão que indeferiu o pedido 

de tutela de urgência INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. 

CÁCERES, 2 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000495-31.2020.8.11.0006. AUTOR: JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR, 

JEISON BATISTA DE ALMEIDA REU: HUGHES TELECOMUNICACOES DO 

BRASIL LTDA. Vistos, etc. Segundo consta da inicial, os Requerentes 

possuíam um contrato com a empresa ora Requerida, referente a 

prestação de serviço de internet, do qual foi solicitada a rescisão por 

parte dos Requerentes. Os Requerentes sustentam que mesmo cumprindo 

com todos os termos do contrato, vem recebendo constantes cobranças 

de valor que alega ser indevido. É o breve relato. Decido. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para 

o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o 

painel probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito 

num juízo de cognição sumária, considerando os documentos juntados 

aos autos, os quais demonstram as datas de instalação e retirada dos 

aparelhos utilizados para transmissão dos serviços prestados pela 

Requerida, bem como que num primeiro momento os Requerentes estavam 

sendo cobrados de forma indevida por uma multa. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, encontra-se 

patente, vez que os Requerentes, segundo relatam, estão recebendo 

constantes cobranças por parte da Requerida, com risco iminente de ter o 

nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Resta também patente 

o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se 

demonstre durante a dilação probatória à existência de dívida devida, 

persistirá a possibilidade de medidas que impute a Requerente o 

ressarcimento Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar ao Requerida que suspenda toda e 

qualquer cobrança em face dos Requerentes relativas ao contrato n. 

HTB000000097692, no prazo de 03 (três) dias, contados da intimação 

desta decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará multa diária 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 
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Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se 

a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de março de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. DE S.SERRAGLIO EIRELI - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Outros Interessados:

PROCON - SECRETÁRIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000552-49.2020.8.11.0006. TESTEMUNHA: N. DE S.SERRAGLIO EIRELI - 

ME TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Segundo 

consta da inicial, a empresa ora Requerente foi autuada pela Segunda 

Requerida, ocasião em que foi lavrado Auto de Infração n. 

AI.2014.05.0002, na data de 19/05/2014, no qual houve efetivo registro de 

duas irregularidades. A Requerente informa que da referida fiscalização 

gerou o processo administrativo n. 51.001.004.14.0005832, do qual 

impugnado pelo Requerente e após recurso a pena base foi fixada em R$ 

33.000,00 (trinta e três mil reais) e após aplicação de atenuantes, restou o 

importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Sustenta a Requerente, que ao 

proferir decisão final, a Turma Recursal do PROCON não esclareceu a 

dosimetria das multas, bem como deixou de motivar as penalidades, de 

individualizar a pena de multa, e ainda, que não teria obedecido os limites 

legais da tabela de valores e fixou muito além da proporcionalidade e 

razoabilidade. Requer a título de tutela de urgência que seja determinado 

ao Requerida que se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa, bem 

como de efetivar o protesto nos Órgãos de Proteção ao Crédito. É o breve 

relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 

330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela 

de urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando 

detidamente o painel probatório coligido ao processo, vislumbro a 

probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando a 

possibilidade de possíveis irregularidades na forma de fixação da 

pena-base das infrações. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que o nome 

Requerente pode ter o nome protestado ou negativado, o que poderia 

prejudicar relações comerciais. Resta também patente o requisito da 

reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre 

durante a dilação probatória que as penas aplicadas respeitaram as 

formalidades e requisitos legais, persistirá a possibilidade de medidas que 

impute a Requerente o ressarcimento. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar a Requerida 

que se abstenha de inscrever o débito referente ao Auto de Infração n. 

AI.2014.05.0002 em dívida ativa, bem como de efetivar o protesto nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, a partir da intimação desta decisão. 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da ação; 

Citem-se os Requeridos da presente ação para, querendo, apresentarem 

contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, 

todos do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUBERTY DOUGLAS DIZERO SILVA OAB - 704.919.811-04 

(REPRESENTANTE)

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000356-79.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: CLAUBERTY DOUGLAS 

DIZERO SILVA INTERESSADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

assim como todos os documentos relativos ao contrato celebrado. No 

mais, designe-se data para realização da audiência de tentativa de 

conciliação, intimando-se as partes por meio de seus procuradores 

constituídos nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos da 

Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de fevereiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003718-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE REGINA VIOLIN - ME (ADCOS) (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE FRANCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003718-94.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DEISE REGINA VIOLIN - ME 

(ADCOS) REQUERIDO: MARILUCE FRANCA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para audiência, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 28 

de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011793-13.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA SANTOS SERVICOS DE REDES DE COMUNICACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO MAURO LEITE LINDOTE OAB - MT0007711A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011793-13.2011.8.11.0006. REQUERENTE: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA REQUERIDO: FERREIRA SANTOS SERVICOS DE REDES DE 

COMUNICACOES LTDA - ME Analisando o petitório da parte exequente, 

verifica-se que se trata de pedido de desconsideração de personalidade 

jurídica. Com a promulgação do novo CPC, o instituto de desconsideração 

da personalidade jurídica deve ser realizado mediante instauração de 

incidente processual, e não por mero peticionamento nos autos. Não 

obstante o disposto no art. 1.062 do CPC, ao qual autoriza a formação de 

tal incidente no âmbito dos juizados especiais, verifica-se que o referido 

incidente ocupa posição no Título III do Livro III da Parte Geral, ao qual se 

trata de intervenção de terceiros, o que é inadmissível no JEC, conforme 

elenca o art. 10 da Lei 9.099/95. Segundo o princípio da especialidade, a 

norma de caráter especial deve prevalecer sobre a de caráter geral, ou 

seja, o disposto no art. 10 da Lei 9.099/95 é prevalente sobre o 

mencionado no art. 1.062 do CPC. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

bloqueio de ativos financeiros do representante legal da executada. 

Intime-se o exequente para se manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de dezembro 

de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006834-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006834-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS ETC. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida por MARIA JOSE DE SOUZA 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que foi surpreendido 

pela inserção de seu nome no cadastro restritivo de crédito pelo 

Requerido, por débito oriundo de cartão de crédito não solicitado, 

tampouco desbloqueado pelo autor, enviado pelo Requerido, o que lhe 

gerou prejuízos de ordem moral. De plano, passo ao julgamento antecipado 

da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, das 

afirmações das partes constantes dos autos, sendo desnecessária a 

fase instrutória, aliado ao fato de as partes, por ocasião da audiência 

conciliatória, terem manifestado concordância com o julgamento 

antecipado. Passo à análise do mérito. Deve-se anotar que a relação 

estabelecida pelas partes é de consumo, e está inserida no âmbito do 

Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, portanto, deve ser 

regida por suas normas. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo a Autora – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser 

aplicada em seu favor à inversão do ônus da prova, o que já foi deferida 

no Evento nº 06, para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que a 

empresa tem melhor condição e técnica de produzir provas a seu favor. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14), da inversão do ônus probatório, da 

boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, 

recaindo sobre a ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo 

ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR A RÉ QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA SUA 

OCORRÊNCIA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que O AUTOR EFETIVAMENTE 

SOLICITOU O CARTÃO, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade. Em sua peça defensiva, no Evento nº 15, a Reclamada 

apenas limitou-se a alegar, genericamente, que não houve qualquer 

conduta ilícita de sua parte capaz de ensejar a condenação por danos 

morais. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a 

responsabilidade de natureza objetiva para estes casos: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. No caso vertente, a falha na prestação do 

serviço pela Requerida é censurado pelo Código de Defesa do consumidor 

em seu artigo 39, III que aduz que é prática abusiva fornecer qualquer 

serviço que não tenha sido previamente solicitado pelo consumidor. E o 

parágrafo único do mesmo artigo afirma que nas situações em que o 

serviço é prestado sem prévio requerimento, é equiparado à amostra 

grátis, inexistindo obrigação ao pagamento. Logo, inexiste o débito 

referente a taxas de um cartão de crédito não solicitado pelo autor. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, na hipótese vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, eis que não se depreende qualquer dano material, basta à vítima 

demonstrar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, 

de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da 

normalidade, conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior 

Tribunal de Justiça: (...) 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, 

"não há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que 

gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" 

(Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 

294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. 

Nancy Andrighi).(...) (STJ RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 

16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, 

estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. 

Afinal, não se espera que seja cobrado por taxas de um produto que não 

solicitou, tampouco utilizou. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como “qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições 

etc”. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte Autora, que é pessoa 

IDOSA, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a 

atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral, EM ESPECIAL CERTIFICAR-SE DOS SERVIÇOS 

SOLICITADOS E UTILIZADOS PELO CLIENTE/ CORRENTISTA. Ao se 

desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever do Requerido indenizar a parte Autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da ré e da exemplaridade. Neste 

quadrante, averbe-se que se entende devido o dano moral, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido e também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 
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condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo: prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: (...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso. (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). 

Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra 

que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS 

JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA LEI E AS 

EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo discricionariedade 

amparada por Lei. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição ao Reclamado. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, a) Confirmar a liminar exarada; b) DECLARO 

INEXISTENTES OS DÉBITOS ORIUNDOS DO CONTRATO, discutidos na 

demanda; c) CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos 

morais à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; d) deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; e) Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 26 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011826-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZANINE AGUILLERA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011826-27.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ZANINE AGUILLERA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta ZANINE AGUILLERA DO NASCIMENTO em desfavor de 

NATURA COSMÉTICOS S.A, alegando que a Requerida negativou seu 

nome, entretanto, desconhece os motivos ensejadores de sua 

negativação, pois nada deve à Requerida. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de 

Ilegitimidade Passiva sustentada pela parte reclamada, haja vista, que 

conforme cabalmente demonstrado pelas provas nos autos, à relação 

consumerista se deu entre a parte reclamante e reclamada, desta forma, 

não há que se dizer em ilegitimidade da parte ré na presente demanda. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. Ocorre que a 

Requerida sustenta que a autora é sua consultora de vendas, 

apresentando sua ficha cadastral, histórico de pedidos, cujos dados 

conferem com os informados na inicial. Ademais, juntou histórico de notas 

fiscais referentes aos pedidos efetuados pela parte autora. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 26 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010953-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIA DIAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Processo: 8010953-27.2016.8.11.0006. 

EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: LILIA DIAS FERREIRA Vistos, etc. 

A parte autora postulou a desistência da ação. Na hipótese dos autos, 

verifica-se que o requerido já apresentou contestação, sendo 

imprescindível, portanto, a concordância da parte ré com o pleito, 

conforme o § 4º do art. 485 do CPC. Intimado para se manifestar quanto ao 

pedido, o requerido do ID.21956784. A desistência da ação não importa 

renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). 

Com essas considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Deixo de condenar em custas e 
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honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 26 de dezembro de 2019.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003784-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA PACHORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003784-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KLEBER DA SILVA PACHORI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KLEBER DA SILVA 

PACHORI em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que a 

Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito 

que desconhece, razão pela qual a negativação é indevida. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito a impugnação ao valor da causa nos termos do Enunciado 170 do 

FONAJE. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou 

histórico de utilização da linha telefônica pelo autor, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato 

assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação 

de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, 

restou demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste 

fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 26 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011459-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PAES DA SILVA DE LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL OESTE (REQUERIDO)

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011459-03.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIO PAES DA SILVA DE 

LACERDA REQUERIDO: JORNAL OESTE, CHUENLAY DA SILVA MARQUES 

Vistos. O autor, devidamente intimado no prazo de 15 dias para trazer aos 

autos comprovante de residência em seu nome, devidamente legível, 

quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 26 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON GARCIA SERVICOS MECANICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RONDON GARCIA SERVICOS MECANICOS LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010088-04.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, RONDON GARCIA SERVICOS 

MECANICOS LTDA - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA c/c pedido de DANOS MORAIS proposta por JOSÉ MARIA DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e 

GARCIA E RONDON GARCIA LTDA alegando que era proprietário do 

veículo modelo GOL Especial, marca Volkswagen, cor cinza, placa 

DCW7802/SP, Chassi 9BWCA15X7YP128704, Renavam 740012495, 

conforme Certificado de Registro de Veículo em anexo. No mês de março 

de 2011, o Requerente negociou a venda do seu veículo, acima citado, 

com o Sr. Osmar Rafael da Silva, o qual somente poderia comprar o 

veículo de forma financiada. Assim, o Requerente e o comprador Osmar 

procuraram a pessoa de Júlio Cezar, vendedor da segunda Requerida, a 

qual negocia veículos novos e usados (conhecida como garagem de 
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carro), possuindo contanto com as empresas financiadoras de veículos. O 

veículo foi vendido pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil), valor este que 

deveria ser depositado pela primeira Requerida na conta bancária do 

Requerente. Ocorre que, o Requerente ainda não recebeu o valor da 

venda do veículo. O Requerente procurou por diversas vezes a segunda 

Requerida e o vendedor Júlio Cezar, buscando informações e tentando 

solucionar o problema. No entanto, o Requerente sempre recebeu a 

mesma resposta: que estavam tentando solucionar o problema junto ao 

Banco. Sem êxito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. O Requerido GARCIA E 

RONDON GARCIA LTDA arguiu preliminar de Ilegitimidade Passiva, 

entretanto não apresentou os motivos que ensejariam a sua ilegitimidade 

no polo passivo, nem mesmo, acostou documentos que corroborem com 

suas alegações. Portanto, REJEITO a preliminar ventilada pela parte 

reclamada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração dos Requeridos, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR solidariamente os reclamados a pagarem ao reclamante o 

valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) devendo tal valor ser corrigido e 

acrescido de juros legais desde o mês de março de 2011; b) CONDENAR 

os reclamados solidariamente a pagarem à parte reclamante, a título de 

danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 26 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006463-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006463-47.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE COSTA SILVA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

ALINE COSTA SILVA em desfavor de NATURA COSMÉTICOS S/A, 

alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 
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social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR que a parte 

reclamada faça a retirada do nome da reclamante dos órgãos de proteção 

ao crédito; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 26 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007482-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA CLEMENTE MONTRENIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDNIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por EDVANIA CLEMENTE MONTRENIL em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL I 

Alega a autora que ao tentar realizar compras no crediário, foi informado 

que seu nome havia sido inserido no cadastro restritivo de crédito pelo 

Requerido por um débito no valor de R$2.452,72 (dois mil quatrocentos e 

cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos). Entretanto, desconhece 

a origem do débito, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Consta da contestação que o contrato em 

questão é oriundo de um débito da parte autora com o Banco Caixa 

Econômica Federal. Ressalto que a falta de notificação da cessão não 

elide a dívida não contestada. “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO 

DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS. SUCUMBÊNCIA. 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA: Ocorrida a cessão de crédito, a notificação 

prevista no art. 290 do CC/2002 não tem por finalidade exonerar o devedor 

do cumprimento da obrigação, mas tão somente evitar que pague a quem 

não mais tem legitimidade para dar quitação. Inexistindo comprovação de 

eventual pagamento à cedente ou à cessionária, não pode o autor alegar a 

falta de notificação para desobrigar-se de dívidas. Constatando a 

existência de débito, a negativação procedida pela ré é lícita porque 

decorre de exercício regular de direito. Apelo provido. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS: Diante do resultado do recurso de apelação, os ônus 

sucumbenciais são devidos pela parte autora, os quais restam 

suspensos, face o benefício a gratuidade judiciária deferido. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO DA EMPRESA DEMANDADA E DECLARARAM 

PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. (Apelação Cível Nº 

70072071541, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 09/03/2017)” A ausência da 

notificação apenas determina que o devedor que, antes de ter 

conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, fica desobrigado (art. 

292 CC) e também, pode opor ao cessionário as exceções que lhe 

competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter 

conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294 CC), mas, no 

caso dos autos, o débito é incontroverso. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 
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Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Sentença publicada eletronicamente. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006099-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006099-07.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por 

TEREZA NUNES DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

informando que é aposentada e recebe sua aposentadoria na instituição 

financeira Requerida. Ocorre que a o Banco passou a cobrar seguros, 

descontados automaticamente da conta da autora, os quais não contratou. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido de conexão, pois o Requerido sequer trouxe aos 

autos os dados do processo que seria conexo a este. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, a exemplo, que além da abertura de 

conta, a autora tenha contratado seguros. Contudo, o Requerido não 

comprovou que a autora tenha os seguros a justificar tal cobrança. 

Considerando que houve privação de parte do benefício pela Requerida, 

ante o débito dos seguros, há de ser restituído o valor descontado 

indevidamente, em dobro, conforme entendimento jurisprudencial: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇAO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. CONTA ABERTA COM INTUITO DE 

RECEBIMENTO DE PROVENTOS. DÉBITO ORIUNDO DA COBRANÇA DE 

ENCARGOS E TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA. DANO MORAL 

OCORRENTE. AUTORA PRIVADA DE PARTE DE SUA APOSENTADORIA. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJRS. Recurso Cível Nº 

71005953153, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) APELAÇÃO 

CIVIL- AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER- ADMISSIBILIDADE- DÉBITO EM CONTA 

SALÁRIO DE TARIFA BANCÁRIA – CESTA BÁSICA- APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- SÚMULA STJ 297. INVERSÃO 

ÔNUS PROBATÓRIO. LANÇAMENTO EFETUADO PELO BANCO- PROVA 

DO ERRO- SÚMULA 322/STJ- PRESCINDIBILIDADE - PRÁTICA BANCÁRIA 

EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL HÁ 

MAIS DE DEZ ANOS - INTELIGÊNCIA DO PAR. ÚNICO DO ART. 42 CDC E 

ART. 2º, INC - I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006 - VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS RECONHECIDOS - PAGAMENTO COMPULSÓRIO DE VERBA 

PROIBIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - 

CONDENAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS - 

QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA- 

RECURSO IMPROCEDENTE- PRECEDENTES STJ E TJMT.A conta-salário é 

isenta de tarifas e a sua aberta ocorre somente por iniciativa do 

empregador, responsável pela identificação do beneficiário (o titular da 

conta), nos termos das resoluções n. 3.402/2006 e n. 3.424/2006, 

editadas pelo Banco Central Do Brasil, por meio do Conselho Monetário 

Nacional. Precedentes STJ.Segundo a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos, quanto a 

devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de 

comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda 

o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.Para se determinar 

a repetição do indébito deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou 

negligência para com os deveres da função, como determinam o art. 42, 

Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o 

inciso I do art. 2º, inc. I da Resolução CMN nº 3.402/2006, esta ainda em 

vigor. Precedentes STJ e TJMT.O valor fixado a título de danos morais, 

decorrentes da cobrança ilícita de tarifas bancárias em conta salário, deve 

cumprir dupla finalidade: ressarcimento do injusto e indevido pagamento 

compulsório imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, 

evitando-se novas ocorrências.In casu, a Autora Apelada merece receber 

os valores ilicitamente debitados em sua conta salário, posto que o Banco 

Apelante descumpriu continuadamente a Resolução CMN nº 3.402/2006, 

que veda expressamente a cobrança de tarifa bancária em conta salário, 

a qual somente pode ser aberta pelo Empregador. Precedentes STJ.A 

repetição deverá ser em dobro, face a ilegalidade da cobrança continuada 

de verba não devida, cujo pagamento se deu de forma compulsória, uma 

vez que a Autora correntista não possuía meios efetivos de deixar de 

pagar o que não era devido, senão através do exercício do livre acesso 

ao Judiciário. Precedentes TJMT e STJ.Há dano moral evidente, in casu, 

diante do descumprimento deliberado e continuado da Resolução CMN e o 

desrespeito à condição de hipossuficiente da Autora correntista, que 

recebia menos de um salário mínimo na conta salario e as tarifas 

bancárias ilicitamente debitadas causavam prejuízo à sua economia 

pessoal. Precedentes TJMT e STJ.O valor de R$7.880,00- (sete mil 

oitocentos e oitenta reais), fixado a título de reparação aos danos morais, 

mostrou-se razoável e proporcional, adequado ao grau de culpa e porte 

econômico do Banco Apelante, ao nível sócio-econômico da Autora 

Apelada, bem como sincronizando a realidade da vida com as 

peculiaridades do caso concreto, conforme os brocardos mihi factum 

dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e jura novit cúria (o juiz 

é que conhece o direito). Precedentes STJ. (TJMT. Ap 65493/2016, DRA. 

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) 

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 
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que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

decido: a) DETERMINAR que a parte reclamada se abstenha de efetuar 

descontos diretamente sobre e conta corrente da parte Requerente; b) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007611-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA XAVIER SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007611-93.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TANIA XAVIER SOARES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Processo: 8010208-47.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DO DÉBITO C/C 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por TANIA XAVIER SOARES em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que é 

genitora do menor SAMUEL SOARES DIAS, que foi diagnosticado com 

PNEUMOPATIA e SEQUELAS NEUROLÓGICAS, em razão de PARADAS 

CARDIORESPIRATÓRIAS em decorrência de CHOQUE SÉPTICO e HIPÓXIA. 

Em razão do seu quadro, depende de ventilação mecânica de forma 

continua para SUPORTE DE VIDA. Atualmente encontra-se em regime de 

Home-Care, em decorrência de liminar, concedida em 15/08/2017, em sede 

de ação judicial contra o Estado (1001423-84.2017.8.0006). A referida 

decisão também determinou que o Estado arcasse com as despesas de 

energia elétrica. Ocorre, que até o presente momento não houve a 

instalação do novo padrão, e não está havendo o pagamento da conta de 

energia elétrica pelo Estado. Assim, requer seja concedida, inaudita altera 

parts, a tutela inibitória pleiteada, afim de que seja determinada à 

Requerida a proibição de interrupção do fornecimento de energia elétrica 

da unidade consumidora da Requerida em caso de atraso no pagamento. 

Foi deferida tutela antecipada determinando a proibição de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em falta de interesse de agir vez que a requerida é 

quem fornece a energia e a qual estava realizando notificação de corte, 

pelo que REJEITO a preliminar suscitada pela Requerida. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida aduz em sua contestação que a 

requerente não apontou nenhuma irregularidade em sua cobrança, 

devendo a requerente cobrar as medidas cabíveis ao Estado de Mato 

Grosso. Não foram pleiteados danos morais, posto que deixo de 

aplicá-los. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, confirmando a liminar proferida, para determinar que o requerido 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da Requerente. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRINO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000651-24.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNO ALEXANDRINO 

MATIAS DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Infere-se dos autos que as partes realizaram acordo (Id 24309037). 

Assim, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Dispensada a intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 

914 da CNGC. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 26 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006224-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES 1006224-43.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ERICK DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I A 

parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 27 de dezembro de 2019.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002110-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA TAVARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002110-61.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME EXECUTADO: ROSANA TAVARES DE OLIVEIRA 

Vistos. O autor, devidamente intimado a indicar o endereço atual da 

Requerida, quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. 

II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o 

arquivamento após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005648-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VILALVA TAMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

KAMILLA GOMES FRADE OAB - MT26347/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005648-79.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDMILSON VILALVA TAMAS 

REQUERIDO: PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA - ME Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c de Indenização por Danos Morais e pedido Liminar inaudita altera pars 

proposta por EDMILSON VILALVA TAMAS em desfavor de PEDROSA 

JUNIOR E SANTOS LTDA – SEEG FIBRAS, alegando que foi convidado a 

fazer cadastro de serviços de internet por meio de fibra ótica e mantinha 

contato via WhatsApp com um dos funcionários da empresa. Informa 

ainda que após esse primeiro contato de formação de cadastro não houve 

mais nenhuma comunicação entre o Requerente e a Requerida, no sentido 

de contratar o serviço de internet, pois era apenas a efetivação de 

cadastro. Entretanto fora surpreendido ao descobrir que a Requerida 

havia lhe enviado um e-mail de notificação de cobrança, no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais). Não sendo suficiente, além de gerar uma 

cobrança indevida, a Requerida ainda encaminhou o título ao 2º Serviço 

Notarial e Registral para protestar e recebeu a notificação para efetuar o 

pagamento no valor de R$ 225,22 (valor acrescido de todos os encargos) 

na data determinada sob pena de protesto. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos 

termos do artigo 373 do CPC. Segundo o Código de Processo Civil, ônus 

da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes de um 

processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse 

para as decisões a serem proferidas. O ônus da prova parte do princípio 

que toda afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em 

consideração, e quando não são oferecidos, essa afirmação não tem 

valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. 

Em contestação, a Requerida argumenta que as cobranças efetuadas em 

desfavor do Requerente, são oriundas de um pré-cadastro efetivado pelo 

mesmo, sustentando assim que a cobrança é devida. Entretanto, a 

Requerida não apresentou o contrato assinado pelo autor, onde 

demostrasse a legalidade do possível débito existente entre as partes. 

Assim, não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando a cobrança reiterada de um débito que 

convencionou declarar sua inexistência. O autor não pode ser prejudicado 

pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 
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único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010672-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOATAN SABINO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010672-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOATAN SABINO DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JOATAN SABINO DE FIGUEIREDO em 

desfavor do MUNICIPIO DE CÁCERES, alegando que tem com o Requerido 

um débito no valor de R$ 3.493,01 (três mil quatrocentos e noventa e três 

reais e um centavo) referente à débito fiscal de IPTU. Segundo a parte 

Autora formulou requerimento administrativo postulando o reconhecimento 

por parte da Administração Pública Municipal da prescrição dos débitos 

tributários Municipais referentes ao IPTU lançados sobre o seu lote 

(Contribuinte: 23985 – Rua Areal, s/nº, Bairro Cavalhada nesta urbe), dos 

anos de 2003, 2004, 2005 e 2006. Tendo em vista o prazo prescricional de 

05 (cinco) anos, o requerente buscou em vias administrativas o 

reconhecimento de ofício da prescrição referente aos débitos dos últimos 

cinco anos anteriores a data de vencimento, referente aos anos de 2003, 

2004, 2005 e 2006. Pedido este que foi deferido pela Administração 

Pública Municipal, que de ofício determinou a retirada dos débitos do 

sistema, conforme certidão negativa de débito anexo a exordial. 

Entretanto, o Município mesmo tendo a ciência da prescrição dos débitos 

tributários encaminhou o título para o protesto junto ao Cartório de Notas e 

Protestos do 3º Ofício desta Comarca, exigindo o cumprimento da 

obrigação no valor de R$ 3.493,01 (três mil quatrocentos e noventa e três 

reais e um centavo). O Requerido apresentou contestação concordando 

com pleitos da parte autora, ante a prescrição dos débitos e a ilegitimidade 

da manutenção de protestos após o seu reconhecimento, a municipalidade 

enviou, no ano de 2017, autorização para a baixa do protesto. Que fora 

feita conforme documento acostado pelo Requerido no ID18675760. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O art. 174 do Código 

Tributário Nacional preceitua: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva.” A constituição do crédito tributário para os tributos sujeitos a 

lançamento de ofício – IPTU, conforme orientação do STJ, inicia-se com a 

notificação do contribuinte acerca do lançamento. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. IPVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO A PARTIR DA REMESSA, AO CONTRIBUINTE, DA NOTIFICAÇÃO 

PARA PAGAMENTO OU DO CARNÊ. PRECEDENTES: AGRG NO AG 

1.399.575/RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 04.11.2011; AGRG NO 

AG 1.251.793/SP, REL. MIN. HAMILTON CARVALHIDO, DJE 08.04.2010. 

AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO. 1. 

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento firme de que, 

nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a 

própria remessa, pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê 

constitui o crédito tributário, momento em que se inicia o prazo 

prescricional quinquenal para sua cobrança judicial, nos termos do art. 

174 do CTN. Precedentes: AgRg no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 04.11.2011; REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA 

CALMON, DJe 26.08.2010; AgRg no Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO, DJe 08.04.2010; REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 2. Agravo regimental do ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO desprovido. (AgRg no AREsp 157.610/RJ, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

05/06/2012, DJe 14/06/2012). Não havendo nos autos informação sobre a 

respectiva data da notificação do contribuinte, devendo ser levada, então, 

a data da sua constituição definitiva, que ocorre em 1º de janeiro de cada 

exercício financeiro em que operado o fato gerador, passando a fluir a 

partir deste marco o prazo prescricional. Os documentos acostados à 

inicial demonstram inequivocamente a cobrança dos tributos dos 

exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006. Portanto, não tendo o Requerido 

demonstrado que tenha ocorrido hipóteses de interrupção da prescrição, 

os referidos créditos tributários estão prescritos. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) Declarar 

prescritos os débitos referentes aos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 

2006. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDHER VASCONCELLOS OAB - 265.871.901-97 (REPRESENTANTE)

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000396-61.2020.8.11.0006. REQUERENTE: P. H. A. V. REPRESENTANTE: 

WANDHER VASCONCELLOS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais 

e Materiais proposta por Pedro Henrique Andrade Vasconcellos, 

representado por Wandher Vasconcellos em desfavor de CASSI – Caixa 

de Assistência do Banco do Brasil e PRÓ-SAÚDE – Associação 

Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. É o breve relato. DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Requerente Pedro 

Henrique Andrade Vasconcellos vem aos autos representado pelo Sr. 

Wandher Vasconcellos, na qualidade de genitor do Autor. Ocorre que no 

Juizado Especial Cível é vedada a figura da representação, considerando 

o que dispõe o art. 9º da Lei n. 9.099/95. Vejamos: Art. 9º Nas causas de 

valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, 

podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a 

assistência é obrigatória. (grifo nosso) Nesse sentido, segue 

entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE 

PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O 

AUTOR SER REPRESENTADO POR PROCURADOR NOS JUIZADOS. ART. 

8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A 

REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. AUTORA QUE POSTULA EM 

NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, O QUE É VEDADO PELO ART. 6º DO 

CCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

BASE NO ART. 51, INC. IV, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005110937, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 
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Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/01/2015). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005110937 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de 

Julgamento: 29/01/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) Ademais, o art. 8º da 

citada lei 9.099/95 é expressa quanto a impossibilidade de incapaz ser 

parte no Juizado Especial, leia-se: “Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil.” Desse modo, nos termos do disposto no artigo 51, inciso IV, da Lei 

nº 9.099/95, sobrevindo qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei, extingue-se o processo sem julgamento de mérito. Assim, ante 

inadmissibilidade do procedimento instituído pela lei do Juizado Especial, 

julgo extinto o presente feito, com fulcro no artigo 51, incisos II e IV, da Lei 

9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 2 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010682-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER MAGALHAES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO OAB - MT0006246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010682-18.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER MAGALHAES 

FERREIRA EXECUTADO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em sua última petição (ID 

21116634), a parte demandante informa que a parte demandada cumpriu a 

obrigação, requereu a expedição alvará e, consequentemente, a extinção 

do feito. O cumprimento da sentença é forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos 

do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença, para que surta seus 

jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P.I.C. 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011512-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011512-18.2015.8.11.0006. REQUERENTE: WILSON COSTA MARQUES 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em sua última petição (ID 

22495783), a parte demandante informa que a parte demandada cumpriu a 

obrigação, requereu a expedição alvará e, consequentemente, a extinção 

do feito. O cumprimento da sentença é forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos 

do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença, para que surta seus 

jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P.I.C. 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002362-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS DREGER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002362-98.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE LUCAS DREGER DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOSE LUCAS DREGER DE SOUZA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte reclamante formulou pedido de desistência da ação 

no evento id 8691408, alegando a necessidade de perícia grafotécnica. 

Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua 

contestação, no evento id. 8328631, inclusive juntando diversos 

documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, 

a legalidade do débito outrora cobrado. Primeiramente, importante ressaltar 

que o Enunciado 90 do FONAJE, recentemente alterado, realmente prevê a 

possibilidade de desistência da ação sem anuência do réu já citado, 

porém, faz ressalva expressa para os casos de “indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária”: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária"; 

grifei Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. É de 

conhecimento comum, principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, 

que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar qual das 

partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de 

ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações indevidas se 

aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos para a realidade 
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da clientela dos Juizados Especiais, uma vez que são interpostas milhares 

de demandas sem o cuidado de se verificar se realmente foi efetivado o 

negócio jurídico, e ao primeiro sinal de improcedência ou condenação por 

litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da ação. Há de 

haver uma mudança cultural, pois o Judiciário é a primeira das soluções e 

deveria ser a última, fato que ocasiona o acúmulo incomensurável de 

demandas e engessa a prestação jurisdicional. Há de mais uma cultura da 

sentença e de menos uma cultura da conciliação. Todavia, uma vez 

movimentada a máquina judiciária, a mera desistência nos moldes do 

sustentado não faz soçobrar a demanda. O Judiciário também deve ter a 

sua função pedagógica. Não se trata de mera desistência comum oriunda 

de fatores diversos, mas de uma desistência "qualificada", consoante já 

se mencionou. Entendo que, a intimação do réu para manifestar sobre o 

pedido de desistência parece incompatível com o rito especialíssimo dos 

Juizados Especiais. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica 

para ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do 

FONAJE de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que “a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela 

será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz” 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa 

prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 

269, I, de “rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte reclamante e passo a apreciar a lide. 

MÉRITO: Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, há 

elementos nos autos, tais como registro de utilização de serviços, 

contrato, assinado pelo reclamante, com cópia de documentos pessoais e 

faturas de utilização que indicam que houve a contratação dos serviços, 

demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade 

do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Importante ressaltar que é desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica, uma vez que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados, dispensa aludido recurso. Em 

nenhum momento ficou demonstrada abusividade no proceder da 

reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No que tange à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002584-66.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCINEI MARINHO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

A parte autora manifestou em audiência requerendo a extinção do feito. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o 

feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 28 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010921-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICIA ORTEGA LEDESMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:
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REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010921-22.2016.8.11.0006. EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXEQUENTE: ALICIA ORTEGA LEDESMA DOS 

SANTOS Vistos. O exequente, devidamente intimado a se manifestar sob 

o resultado negativo do BACEN, quedou-se inerte. Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 27 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004136-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA (INTERESSADO)

ANDERSON CARDOSO DE MELLO (INTERESSADO)

THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES (INTERESSADO)

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG (INTERESSADO)

GILBERTO JOSE DA COSTA (INTERESSADO)

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (INTERESSADO)

ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO (INTERESSADO)

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA (INTERESSADO)

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERRER ANTUNES MACIEL OAB - MT12394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004136-61.2019.8.11.0006. INTERESSADO: ANA LUCIA CARDUCCI 

GOUVEA MANCUSO, ANDERSON CARDOSO DE MELLO, ELEN SANTOS 

ALVES DA SILVA, GILBERTO JOSE DA COSTA, MARIA LUIZA VILA 

RAMOS DE FARO, ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES, SIMONE 

FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA, THAYANE CAROLINA DA SILVA 

MAGALHAES, WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada inaudita altera 

parte ajuizada por ANA LÚCIA CARDUCCI GOUVÊA MANCUSO e outros 

em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT. Os Requerentes são 

procuradores do Município de Cáceres-MT e buscam o Judiciário por meio 

da presente demanda para que seja declarado o direito de ter seus 

ganhos remuneratórios com teto limitado/equiparado ao teto remuneratório 

dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. O empasse apresentado 

pelos Requerentes tem por ponto controvertido o que prevê a Lei 

Complementar n. 25/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Cáceres em contrapartida ao disposto 

no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. A Lei Complementar n. 

25/1997 prevê que o teto para remuneração dos servidores é equiparada 

a remuneração do Prefeito, por outro lado o inciso XI do art. 37 da 

Constituição Federal, estabelece como teto remuneratório dos membros do 

Ministério Público, dos Procuradores e Defensores Públicos o equivalente 

a 90,25% do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. 

Acerca do assunto, houve decisão proferida pelo Plenário do STF, objeto 

do tema n. 510 da repercussão geral, no qual foi dado provimento ao 

Recurso Extraordinário 663696, sendo declarado que a expressão 

“Procuradores”, contida na parte final do citado inciso XI do art. 37 da 

Constituição Federal, compreenderia também os Procuradores Municipais. 

No mérito, requer seja determinado ao Requerido à obrigação de fazer 

consistente em aplicar como teto para pagamento da remuneração dos 

Procuradores do Município de Cáceres a norma prevista na Constituição 

Federal, art. 37, inciso XI, parte final, conforme entendimento dado na 

decisão proferida pelo STF na data de 28/02/2019, em sede de Recurso 

Extraordinário (RE 66396). Houve a apresentação de contestação e 

impugnação. É o relato necessário. Decido. Para que seja fixada a 

competência dos Juizados Especiais Fazenda Pública, tem-se a 

necessidade de serem observados requisitos de suma importância. “Na 

fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, regulamentados pela Lei 

nº 12.153/2009, devem ser observados cinco requisitos, sendo os três 

primeiros objetivos (art. 2º), e os dois restantes subjetivos (art. 5º): a) 

causas de competência da Justiça Estadual; b) o valor da causa não deve 

ultrapassar os 60 salários mínimos; c) mesmo que não se supere o valor 

de alçada, a matéria não deve estar listada nas exceções do § 1º do art. 

2º; d) somente podem ser autores as pessoas naturais, microempresas e 

empresas de pequeno porte (art. 5º, I); e) e no polo passivo são 

legitimados os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas 

(art. 5º, II)” (Oscar Valente Cardoso, Valor da causa e competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública.. Disponível em: ) De acordo com a 

doutrina de Leonardo José Carneiro da Cunha, o valor da causa para fins 

de fixação de competência, deve ser considerado por autor como o valor 

total atribuído a causa, sendo vedada a sua individualização por autor, se 

não vejamos: “Por aí se percebe que, havendo litisconsórcio, o valor da 

causa deve equivaler ao montante total postulado, não se considerando o 

valor individual por autor. Em outras palavras, para que se possa postular 

no Juizado da Fazenda Pública, é preciso que o valor total equivalha a até 

60 (sessenta) salários mínimos. Não é o valor individual de cada autor que 

deve ser levado em conta, mas o valor de toda a postulação. Essa 

observação é relevante, exatamente porque a competência dos Juizados 

da Fazenda Pública é absoluta. Significa que, proposta uma demanda com 

valor total da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos, haverá 

incompetência absoluta do Juizado, devendo a causa ser proposta numa 

Vara da Fazenda Pública” (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A 

Fazenda Pública em Juízo. 8. ed. rev., ampl. e atualizada com a Emenda 

Constitucional 62 e com as leis 120.016 e 12.153). São Paulo: Dialética, 

2010. p. 724). Partindo desse ponto, insta registrar que em uma análise 

prévia dos autos, foi suscitado possível incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente demanda, conforme despacho de ID n. 

22233109. Posteriormente, após a emenda realizada pelos Requerentes, 

retirando o pedido de cobrança da diferença de pagamento dos valores 

desde a decisão do tema de repercussão geral, este juízo entendeu pelo 

recebimento da inicial e indeferimento do pedido de concessão de tutela de 

urgência (ID n. 24193459). Entretanto, analisando mais detidamente os 

autos e todas as peculiaridades que permeiam o assunto, verifica-se que 

o valor atribuído à causa, qual seja, a importância de R$ 35.462,22 (trinta e 

cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), o 

que permitiria o processamento e julgamento do feito neste Juizado 

Especial da Fazenda Pública, não condiz de forma fidedigna com o real 

valor da mesma. Em que pese tratar-se de ação de obrigação de fazer, no 

caso de eventual julgamento procedente, certo é que caso venha a ser 

necessário executar a sentença, o desenrolar de eventual 

descumprimento gerara cobrança de valores que certamente alcançará 

patamar superior ao limite permitido nos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública. Tal análise é de fácil ajustamento, ao considerar que se trata de 

nove (09) Requerentes e o objeto da ação consiste na aplicabilidade do 

teto remuneratório dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, que 

atualmente perfaz a importância de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil 

quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), desde o 

julgamento do Recurso Extraordinário que ocorreu em Fevereiro de 2019. 

Conforme previsão da Lei n. 12.153/90 a competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, dentre outras questões, fixa a alçada no patamar de 

até 60 (sessenta) salários mínimos, nos seguintes termos: Art. 2o É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. (grifo nosso) § 1o Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 
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segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo. § 3o (VETADO) § 4o No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Pois 

bem, é sedimentado o entendimento de que o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor da ação, ainda 

que não aferível no ato da proposição da demanda, deve ser ao menos 

por estimativa. Nesse sentido, o § 3º do art. 292 do Código de Processo 

Civil dispõe, vejamos: Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (...) § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. (grifo nosso) Desse modo, em que pese à ação se 

tratar de obrigação de fazer, esta se configurará em pagamento de 

valores. Inclusive, a decisão final acerca do mérito desta demanda terá 

repercussão em outra jurisdição. Nesse sentido tem se manifestado o 

Supremo Tribunal de Justiça: STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. VALOR 

ECONÔMICO DA PRETENSÃO. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/stj. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “nas ações 

declaratórias, o valor da causa deve corresponder ao do interesse 

econômico em discussão” (AgRg no Ag 744.932/MG, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, DJE DE 1º/07/2008). 2. Limitando-se o Tribunal 

de origem a afirmar que, no caso, a atribuição do valor da causa “guarda 

sim correlação com o valor da causa e do proveito econômico pretendido 

pelo manejo da ação, embora, a princípio, tais valores guardem propósito 

de estimativa”, a desconstituição do julgado demandaria o reexame do 

conteúdo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial (súmula 

7/STJ). 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1254620 ES 

2011/0113626-4, Relator:  Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de 

Julgamento: 06/03/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/03/2018). Ademais, os Juizados Especiais da Fazenda Publica, 

compreendem como princípios norteadores, o da Oralidade, Simplicidade, 

Informalidade, Celeridade e Economia processual, como podemos 

observar na Doutrina de Cassio Scarpinella Bueno: “O artigo 2º da lei 

n.9.099/95 dispõe que “O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou transação”. Os critérios 

orientativos destacados devem ser compreendidos como verdadeiros 

princípios que, como tais, devem guiar o interprete e o aplicador do direito 

ao longo do exame de todo aquele diploma legislativo e, mais amplamente, 

de todo o microssistema dos Juizados Especiais” (TOSTA, Jorge (coord.) 

et al. Juizados Especiais da Fazenda Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2012. p. 3.). Os princípios mencionados acima são, contudo, informativos 

gerais do microssistema dos Juizados Especiais. Sua forma geral os torna 

vetores hermenêuticos, o que significa dizermos que toda interpretação 

dos sistemas dos Juizados Especiais só será legítima se levarmos em 

consideração tais princípios, sendo o presente feito incompatível com tais 

princípios. Assim, sem adentrar no mérito da ação, preliminarmente 

vislumbra-se a incompetência deste Juízo. Acerca da incompetência 

absoluta, o Código de Processo Civil estabelece que esta deve ser 

declarada de ofício pelo magistrado, vejamos: Art. 64. A incompetência, 

absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de 

contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. (grifo 

nosso). Pelo exposto, nos termos do art. 2º e §2º da Lei n. 12.153/90 c/c 

artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil Brasileiro, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem mérito, com fulcro 

no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

deste decisum. Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010914-98.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROCHA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

LENAMARA ROCHA MONTEIRO OAB - MT0006246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL PARK LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010914-98.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: LUCIANA ROCHA ALMEIDA 

EXECUTADO: ALL PARK LTDA - ME Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes 

juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, 

conforme dispõe o art. 57, da Lei n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Proceda-se ao necessário para 

o levantamento dos valores depositados em favor do Exequente. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. CÁCERES, 6 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 79880 Nr: 6448-13.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DAMACENA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 DECIDO.1.Defiro o pedido da Defesa, malgrado o decurso de tempo, como 

forma de aclarar a natureza das lesões. Requisite-se. Em não sendo 

possível a produção da prova, fica prejudicada a diligência, sem prejuízo 

de Julgamento.2.Determino a juntada integral de cópias dos autos código 

82319, conforme já deferido e determinado pela Magistrada na data de 

21/08/2012 (fl. 258), o que, surpreendentemente, não foi cumprido até a 

presente data.3.Determino ainda o integral cumprimento da decisão 

proferida à fl. 370/371, notadamente no que tange ao 8º e 9º 

parágrafos.4.Ademais, a fim de evitar futura arguição de nulidade, acolho 

o pedido da Defensoria Pública e redesigno a Sessão de Julgamento para 

o dia 15 de setembro de 2020, às 09h00min. Expeça-se Carta Precatória 

para intimação do pronunciado.Intimem-se as vítimas e as testemunhas 

arroladas, expedindo-se o necessário.Com a juntada da resposta do 

perito, vista às partes.Intime-se o Ministério Público e a Defesa.Intimem-se 

e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 251336 Nr: 5009-78.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU DOS SANTOS 

PAULINO - OAB:3650

 Vistos etc,
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 Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 254926 Nr: 7591-51.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PERIN DE SOUZA NETO - 

OAB:24.302

 Vistos etc,

Considerando que a testemunha, malgrado requisitado, não compareceu, 

redesigno a audiência para o dia 1º DE ABRIL DE 2020, ÀS 13H50MIN.

Saem as partes intimadas.

Requisite-se a testemunha, bem como oficie-se o Batalhão para que 

informe a atual lotação da mesma.

Comunique-se o juízo deprecante acerca da presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 255674 Nr: 8134-54.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RÔMULO PEREIRA VIEIRA, OUTROS, 

OUTROS, ADRIANO CARLOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:21786/O, CHARLES DE PAULA ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 24.735/O, TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21.711

 Vistos etc,

Ante a certidão informando quanto a não localização da testemunha, 

DEVOLVA-SE à origem, com as nossas homenagens. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 256802 Nr: 8866-35.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA AMELIA DE PAULA 

AMARO - OAB:272194

 Vistos etc,

 Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 256910 Nr: 8929-60.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE AUZANI 

STALLBAUM - OAB:18737

 Vistos etc,

Ante a certidão informando quanto a não localização das testemunhas, 

DEVOLVA-SE à origem, com as nossas homenagens. Cumpra-se

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 238724 Nr: 7145-82.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos etc. Declaro encerrada a instrução criminal, encaminhe-se os 

autos ao Ministério Publico, em seguida a Defesa, para apresentação das 

alegações finais, no prazo legal e sucessivo. Após, venham-me 

conclusos para ulterior deliberação. Às Providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 253349 Nr: 6437-95.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO, GILSON 

JULIANO SILVA DO PRADO, ALISSON DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ÉRIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:"MT", DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10.631

 Vistos, etc.

Ante a sua tempestividade, recebo o RECURSO DE APELAÇÃO e suas 

razões recursais interposto pelo PARQUET às fls. 428/434, bem como o 

RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo réu ALISSON DA SILVA 

CARVALHO à fl. 448.

Abra-se vista a Defesa do réu Alisson para apresentação das razões 

recursais e apresentar contrarrazões do recurso ministerial, no prazo 

legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões do recurso do réu Alisson.

Por fim, com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para a devida apreciação do Recurso, 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230223 Nr: 1324-97.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1324-97.2018.811.0006 – Id. 230223

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JADERSON FERNANDES SOUZA

INTIMANDO: Denunciado(a): Jaderson Fernandes Souza, Cpf: 

02144283117, Rg: 18622143 SSP MT Filiação: Idete Pereira de Souza e 

Edneia Fernandes Sales, data de nascimento: 16/08/1986, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, casado(a), mecanico e vendedor, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que no dia 03 de Fevereiro de 2018, (...) neste município de 

Cáceres-MT, Jaderson Fernandes Souza, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física e a saúde de 

sua mãe, Edneia Fernandes Sales. (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO denuncia Jaderson Fernandes Souza, como incurso no artigo 

129,§ 9º c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal 

aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado Jaderson Fernandes 

Souza nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para que 

apresente resposta à acusação por intermédio de sua defesa. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 163 de 913



Transcorrido “in albis” o prazo do edital, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 5 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238724 Nr: 7145-82.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Nos termos do Provimento nº53/2007-CGJ (CNGC/MT, item 2.17.4.7-“a”), 

impulsiono estes autos Ao Ilustre Advogado do Réu constituido nos autos 

o Dr. Mauro LEMES com o intuito de apresentar os memoriais Finais dentro 

do prazo legal. Intime-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253090 Nr: 6251-72.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE RODRIGUES DELUQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6251-72.2019.811.0006 – Id.

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DANIELE RODRIGUES DELUQUI

INTIMANDO: Denunciada: Daniele Rodrigues Deluqui, Cpf: 70860103161 

Filiação: Gonçalo de Campos Deluqui e Marcia Rodrigues da Silva, data de 

nascimento: 08/11/1990, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, abaixo parcialmente transcrita, e INTIMAÇÃO 

para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por escrito, por 

intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 e 396-A, do 

CPP.

 RESUMO DA DENÚNCIA: "(...) Consta do incluso inquérito policial que, no 

dia 04 de julho de 2019, (...) neste município de Cáceres-MT, Daniele 

Rodrigues Deluqui, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, ofendeu a integridade física e a saúde da avó do seu convivente, 

a Srª. Salustiana Sile (...). Consta ademais, do inxluso inquérito policial que, 

(...) Daniele Rodrigues Deluqui, consciente da ilictude e reprovabilidade de 

sua conduta, ameaçou, por palavra, causar mal inusto e grave a avó do 

seu convivente, a Srª. Salustiana Sile (...). Consta ademais, do incluso 

inquérito policial que, (...) Daniele Rodrigues Deluqui, consciente da ilictude 

e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavra, causar mal 

injusto e garve ao irmão do seu convivente , o Sr. João Deivison Sile 

Nogueira. (...). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO denuncia Daniele Rodrigues Deluqui como incursa no 

artigo 129, § 9º, c/c artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso ii, alínea "f" e 

"h", na foram do artigo 69, caput, todos do Código Penal (fato 01 e 02), e 

artigo 147, caput, doCódigo Penal (fato 03), nas disposições da Lei 

11.340/2006.(...)."

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia da acusada DANIELE RODRIGUES 

DELUQUI nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para que 

apresente resposta à acusação por intermédio de sua defesa. 

Transcorrido “in albis” o prazo do edital, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 6 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253625 Nr: 6636-20.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6636-20.2019.811.0006 – Id. 253625

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA

INTIMANDO: o Denunciado(a): Carlos Eduardo da Silva Filiação: José 

Severino da Silva e Rita Lina da Silva, data de nascimento: 08/06/1999, 

brasileiro(a), natural de Marechal Deodoro-AL, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: "(...) Consta do incluso inquérito policial que, na 

data de 25 de junho de 2019, (...) neste município de Cáceres-MT, o 

denunciado CARLOS EDUARDO DA SILVA, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa de 

sabia ser produto de crime, conssitene em um aparelho celular da marca 

Motorola, modelo XT1900, de propriedade de Alvasir Ferreira de Alencar, 

(...). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denuncia CARLOS EDUARDO DA SILVA, como incurso no artigo 

180, caput, do Código Penal, (...).”

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia do acusado CARLOS EDUARDO DA 

SILVA nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para que 

apresente resposta à acusação por intermédio de sua defesa. 

Transcorrido “in albis” o prazo do edital, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 6 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254057 Nr: 6955-85.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SALES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6955-85.2019.811.0006 – Id. 254057

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WILSON SALES DOS SANTOS

INTIMANDO: Denunciado(a): Wilson Sales dos Santos, Cpf: 00969529112, 

Rg: 2041966-0 SSP MT Filiação: Benedito Lucas dos Santos e Adjanes 

Galdino Sales dos Santos, data de nascimento: 19/05/1984, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d'oeste-MT, convivente, servente, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 
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os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no 

ano de 2019, (...), neste município de Cáceres/MT, Wilson Sales dos 

Santos, consciente da ilicitude reprovabilidade da sua conduta, praticou 

atos libidinosos com a vítima Júlia Beatriz de Castro dos Santos, menor de 

14 (quatorze) anos de idade a época dos fatos, valendo-se da condição 

de ascendente desta. (...). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

denuncia Wilson Sales dos Santos como incurso no artigo 217-A, caput, 

c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei nº 

11.340/06. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia da acusada Wilson Sales dos Santos 

nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para que apresente 

resposta à acusação por intermédio de sua defesa. Transcorrido “in albis” 

o prazo do edital, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu. Ás providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 6 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253056 Nr: 6229-14.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIELLITON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6229-14.2019.811.0006 – Id. 253056

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ROSIELLITON DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Denunciado(a): Rosielliton de Oliveira, Cpf: 03193914185, Rg: 

20534230 SSP MT Filiação: Mary Fraga de Oliveira, data de nascimento: 

08/12/1989, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), secrtario 

financeiro, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, nos 

meses de março e abril de 2019, no município de Cáceres, Rosielliton de 

Oliveira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, 

em favor da vítima Thayla Guimarães Lima. (...) Consta ainda, do incluso 

inquérito policial que, Rosielliton de Oliveira, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavra, de causar mal 

injusto e grave a sua ex-convivente Thayla Guimarães Lima. (...).Diante do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia Rosielliton de Oliveira como incurso no artigo 24-A, DA Lei 

11.340/2006, por várias vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código 

Penal (Fato 01), em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal), 

com artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código 

Penal (Fato 02), aplicando as disposições da Lei 11.340/2006. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Defiro a cota ministerial retro. Cite-se e 

intime-se o(a) acusado(a), através da via editalícia, observando o prazo 

de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 361 do CPP. Caso o(a) 

denunciado(a) não compareça aos autos ou constitua defensor, 

certifique-se o transcurso do prazo e abra-se nova vista ao Ministério 

Público, para manifestação. Por fim, venham-me conclusos para ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 6 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253742 Nr: 6734-05.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6734-05.2019.811.0006 – Id. 253742

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CLAUDINEI DUARTE

INTIMANDO: Denunciado(a): Claudinei Duarte, Cpf: 97960063168, Rg: 

1393740-5 Filiação: Maria Pedrosa Duarte, data de nascimento: 

15/12/1979, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no 

dia 29 de março de 2019, (...), neste município de Cáceres-MT, Claudinei 

Duarte, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou, 

por duas vezes, atos libidinosos com a vítima Vitória Pantaleão Rodrigues, 

menso de 14 (quatorze) anos de idade a época dos fatos, 

aproveitando-se da autoridade que detinha sobre ela, eis que figurava 

como tio desta. (...). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

Claudinei Duarte, como incurso no artigo 217-a, caput, c/c artigo 226, 

inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, nas 

disposições da Lei nº 11.340/06.(...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Defiro a cota ministerial de fl. 56. 

Cite-se e intime-se o(a) acusado(a), através da via editalícia, observando 

o prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 361 do CPP. Caso o(a) 

denunciado(a) não compareça aos autos ou constitua defensor, 

certifique-se o transcurso do prazo e abra-se nova vista ao Ministério 

Público, para manifestação. Por fim, venham-me conclusos para ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 6 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254187 Nr: 7018-13.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7018-13.2019.811.0006 – Id. 254

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): NEILTON DE SOUZA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Neilton de Souza Silva, Cpf: 06792555169, Rg: 

25699822 SSP MT Filiação: Natalino Assunção da Silva e Maria Flaviane 

Rodrigues de Souza, data de nascimento: 05/09/1996, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, convivente, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade Ministerial, em prol da vítima 

DJEICIELI DE SOUZA OLIVEIRA, tendo como suposto agressor NEILTON DE 
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SOUZA SILVA, que teria cometido, em tese, o delito de AMEAÇA, LESÃO 

CORPORAL E DANO, com a incidência da Lei nº 11.340/06 e assim, passo 

a analisar as medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, APLICO AS 

SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: DETERMINO O AFASTAMENTO do agressor do lar, domicílio 

ou local de convivência; 2. ROÍBO O OFENSOR de se aproximar da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 

metros; 3. PROÍBO O OFENSOR de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação; 4. PROIBO O 

OFENSOR de frequentar a residência da vítima e de seus familiares, a fim 

de preservar sua integridade física e psicológica, salientado que 

permanece inalterado o direito do ofensor de ter contato com a filha 

menor, que deverá ser exercido através de terceiros, de confiança de 

ambas as partes; 5. DETERMINO a separação de corpos; Deixo de acolher 

os demais pedidos de providencias protetivas, vez que a ofendida não 

trouxe aos autos informações e/ou documentos hábeis que demonstrem a 

real necessidade de tais medidas. Levando-se em consideração que o rol 

de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo 

(art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de 

outras medidas além daquelas descritas pelo legislador. Nesse sentido, o 

Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher): “O juiz, a título de medida protetiva de urgência, 

poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor para 

atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de enfrentamento à 

violência doméstica e familiar contra a mulher”. Diante desse cenário, 

DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a 

serventia da 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a 

providência se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 

226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à 

integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, 

crucial para promover o seu desenvolvimento humano e garantir a 

harmonia familiar. (...) INTIME-SE O OFENSOR, (...) desta decisão, 

cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá 

responder pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06. As 

medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, 

serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela necessidade da sua 

manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer 

a continuidade. Deste modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da 

vítima e sem informações que demonstrem a necessidade da manutenção 

das mesmas, arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Fica 

desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei 11.340/06. Por 

fim, determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Notifique-se o 

Ministério Público, a Autoridade Policial e a vítima. Expeça-se o necessário. 

As providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 6 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255992 Nr: 8359-74.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8359-74.2019.811.0006 – Id. 255992

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): RAFAEL FRANÇA DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Rafael França da Silva, Cpf: 06229937123, Rg: 

28127188 SSP MT Filiação: Gregória de Souza França e Atanazio Coluna 

da Silva, data de nascimento: 03/06/2001, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), aux. de serviços gerais, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Com fundamento no art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima 

GREGÓRIA DE SOUZA FRANÇA, tendo como suposto agressor RAFAEL 

FRANÇA DA SILVA, que teria cometido, em tese, o delito ameaça, com a 

incidência da Lei nº 11.340/06 e assim, passo a analisar as medidas 

cabíveis. (...) Portanto, considerando que as circunstâncias narradas no 

registro de ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, 

há de ser deferida a providência solicitada, por questões de cautela, bem 

como para evitar que o comportamento do agressor possa evoluir para 

atitudes mais graves. Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto necessárias: 01- 

DETERMINO o afastamento do agressor da residência da vítima, devendo o 

mesmo ser encaminhado ao Setor de Assistência Social deste Juízo, que 

deverá orientá-lo e auxilia-lo na obtenção de moradia provisória, bem como 

encaminhá-lo ao Caps e Cras deste Município, para realização de 

acompanhamento/tratamento para dependentes químicos. 02- PROIBO O 

OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 200 metros. 

03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio 

de comunicação. 04- PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. Levando-se 

em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O juiz, a título de medida 

protetiva de urgência, poderá determinar o comparecimento obrigatório do 

agressor para atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”. Diante 

desse cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) 

palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo 

comparecer perante a serventia da 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providência se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. Por fim, com fundamento no art. 23, inciso I da 

Lei n. 11.340/06, ENCAMINHO A VÍTIMA ao “Projeto Elas: (re)significando”, 

desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS deste Município, localizado à Rua dos Operários, 

600-Centro, onde serão ofertados atendimentos continuados, buscando 

romper com as situações de violação, visando promover o fortalecimento 

da função protetiva da família, a partir das ações propostas e 

desenvolvidas pelos executores do Projeto. INTIME-SE O OFENSOR, (...) 

desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente 

decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem 

como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 

11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) 

meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06.(...)”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 6 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228547 Nr: 151-38.2018.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Autos n° 151-38.2018.811.0006 – Cód. 228547

Vistos.

Defiro o requerimento Ministerial.

Designo o dia 19/05/2020 às 15h45min para interrogatório do réu.

Solicite-se a perícia requisitada às fls. 105.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 259033 Nr: 92-79.2020.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAUDELINO DO LIVRAMENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que não houve juntada aos autos de comprovante de que 

não houve transferência do veículo para o réu Roger Alves Veiga, ou 

ainda para terceira pessoa de boa-fé, impedindo a este Juízo a análise 

quanto a propriedade do bem, o que poderia ter sido demonstrado através 

de cópia do recibo atualizado do bem.

Saliento ainda que os autos principais que tramitam neste Juízo ainda não 

foram sentenciados, para se averiguar eventual autoria de Roger Alves 

Veiga, e os motivos de estar em posse do veículo apreendido, entendo 

que fica inviável reconhecer como efetiva a propriedade do bem em favor 

de José Marcos Aurélio Ramos da Silva.

Assim, conforme a decisão anterior, impossível a análise de restituição do 

bem, antes da sentença penal a ser proferida nos autos principais, por 

questão dúbia de propriedade do bem, o requerente caso assim o 

entenda, discutir eventual propriedade do bem junto ao Juízo cível.

Portanto, mantendo a decisão anterior pelos próprios fundamentos.

Cumpra-se e intimem-se.

Às providências.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2020-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito – Dr. André Luciano Costa Gahyva- Juiz de 

Direito da Comarca de Diamantino – MT, no uso de suas atribuições legais 

e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO o que disposto na Portaria 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 Resolve:

RETIFICAR em parte a Portaria 03/2020-DF, de 02 de janeiro de 2020 que 

DESIGNOU a servidora SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA MANRIQUE, 

Analista Judiciário, matrícula nº 23594, para exercer em substituição a 

função de Gestor Judiciário na 1ª Vara Cível desta Comarca de 

Diamantino-MT, pelo período de 20/12/2019 a 18/01/2019, 30 (trinta) dias 

de férias; ocasião das férias da Gestora Titular Débora Cristina Campos 

Oliveira, matrícula 4025.

ONDE SE LÊ: período de 20/12/2019 a 18/01/2019;

 LEIA-SE: período de 20/12/2020 a 18/01/2020.

Diamantino – MT, 05 de março de 2020.

 Dr. André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito Diretor do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000419-44.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO J.F. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo o Patrono da Parte Exequente para que fique ciente da 

correspondência de volvida Carta de Citação, (por motivo: desconhecido), 

e se manifeste no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000639-42.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DEL CASTANHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMILIANO DEL CASTANHEL (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para informar no prazo de 5 (cinco) dias, qual a 

conta para ser depositado os referidos valores.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000469-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO MARQUES OAB - PR65066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA (REQUERIDO)

SILAS APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO(A))

VALNEI CLEMENTE BANA OAB - PR45183 (ADVOGADO(A))

JOAO EDUARDO LOUREIRO OAB - PR23863 (ADVOGADO(A))

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000469-07.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE REQUERIDO: JOSE 

SILVERIO SANTA MARIA, SILAS APARECIDO DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Pedido de 

Tutela Antecipada de Urgência e Danos Morais ajuizada por LUCIANO 

OLIVEIRA DE RESENDE em face de JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA e 

SILAS APARECIDO DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de fls. 16821782, a parte autora pugna pela 

desistência do feito e por consequência sua extinção. A parte demandada 

foi intimada para manifestar acerca do pedido de desistência e pugnou 

pela extinção do feito. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que a parte demandada concorda com a 

extinção do feito. Considerando que as partes entabularam acordo 

referente ao feito principal, desistindo assim da presente ação, entendo 

que o feito deve ser extinto com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC. 

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do NCPC. CONDENO a parte autora ao pagamento 

de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, 

contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3°, do 

NCPC. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000821-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO TEIXEIRA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOS SANTOS - VULGO "CHICO DOIDO" (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão Negativa juntada pelo Sr. Oficial de Justiça - ID. 27231064

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001181-31.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERENTE)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REQUERENTE)

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Requerido, para querendo apresentar suas 

contra-razões

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002065-89.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR LINO DA SILVA (AUTOR(A))

LUCAS GABRIEL SILVA DE CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000808-29.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o patrono do Autor querendo manifestar acerca do Relatórioo 

Psicossocial

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002030-32.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER TRABACHIN (EMBARGANTE)

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes da data designada para Audiência de 

Mediação: Dia 05 de maio de 2020 às 13:30 horas

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000931-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TRABACHIN (EXECUTADO)

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Exequente que os Embargos sob nº 

1002030-30.2019.811.0005, foi indeferido o pedido de suspensão do 

processo Executivo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002659-06.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA 03288629160 (EXECUTADO)

 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo 

especificados: Obs.: Lembrando que a guia e o comprovante de 

pagamento deverão ser juntados nos autos. Nome da(s) parte (s): KATIA 

MACEDO DE OLIVEIRA SILVA Localidade: Rua dos Esportes, nº 529, 

Bairro Buriti, Diamantino/MT. Finalidade da Diligência: CITAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002355-07.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUISDELAINE LOPES PEREIRA (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de Recolhimento 

deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços > 

Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Obs.: Lembrando que a 

guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos. 

Nome da(s) parte (s): RIUSDELAINE LOPES PERERIA Localidade: Rua da 

Usina, Fazenda Vela, Alto Paraguai–MT. Finalidade da Diligência: 

CITAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE AUXILIADORA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

A.A DA SILVA CONSTRUCAO - ME (AUTOR(A))

ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000798-19.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): A.A DA SILVA CONSTRUCAO - ME, ALEXANDRO APARECIDO 

DA SILVA, GISELE AUXILIADORA DE SOUZA SILVA REU: AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar planilha atualizada do débito. Aportando os 

cálculos, venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 06 de março de 
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2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115220 Nr: 930-30.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSeS, WSSS, MSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSdS, NLPJ, CPE-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Angelica Rodrigues Maciel - OAB:10.862/OAB MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Intimo o procurador da requerida Alezandra Lucilia Santana de Souza, Dr. 

Admilson de Souza Oliveira da r. decisão de fls. 379 a seguir transcrita: 

Vistos etc.Intime-se a Charme Perfumaria Eireli - ME, atual proprietário do 

bem em questão para informar a atual localização do referido bem, com a 

advertência de, se não o fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade 

da justiça, sob pena de aplicação de multa.Aportando as informações, 

proceda-se com a avaliação dos bens móveis assinalados em petitório de 

fls. 377/378.

Sem prejuízo do exposto, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 22 de julho de 2020, às 15:00 horas.

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas 

antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de 

preclusão.Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, 

do CPC/2015.Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 

455 e a informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento 

prestado em juízo é considerado serviço público (art. 463, 

NCPC).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45565 Nr: 2222-94.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o requerido do r. despacho de fls. 210 a seguir transcrito: Vistos 

etc.Da análise dos autos, verifico que as partes entabularam acordo, com 

parcela vencível em 06/2020, sendo homologado e suspenso, conforme 

pode se verificar às fls. 173/174.Verifico, também, que o devedor não 

está, nos autos, representado por advogado, no entanto, o petitório de fl. 

203/204, assinado pelo advogado Celito L. Bernardi, pleiteia em seu favor; 

assim, intime-se o subscritor do referido petitório para, no prazo de 05 

(cinco) dias juntar a procuração outrogada a ele pelo devedor. 

Transcorrido o przo 'in albis', certifique-se e desentranhe-se, 

intregando-os ao seu subscritor. Sem prejudíco do exposto, adote-se a 

Srª Gestora as providências necessárias para o cumprimento integral à 

decisão de fls. 173/174.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 1942-50.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurika Eliza Simm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Schwade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jozane Toniolo - OAB:7063/MT, 

Rosa Maria Teixeira Mattar - OAB:6911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 16.694-A, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, 

Wilber Norio Ohara - OAB:8261/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 304/306, a parte exequente requer seja concedida a 

devolução do prazo processual, para manifestação quanto a sentença 

prolatada (fls. 300/302verso), ao argumento de que o feito encontrava-se 

em carga com o advogado Dr. Pérsio Oliveira Landim, na ocasião de sua 

intimação.

Da análise dos autos, bem como no Sistema Apolo, verifico que a 

intimação datada de 03/07/2019 (fl. 303), foi disponibilizado no DJE nº 

10530, em data de 09/07/2019 e publicado no dia 10/07/2019, sendo certo, 

ainda, que o Dr. Pérsio Oliveira Landim, fez carga dos autos em data de 

17/07/2019, fazendo sua devolução somente no dia 26/07/2019.

Nesse enfoque, a situação aqui retratada deve ser considerada como 

JUSTA CAUSA, e que autoriza a devolução do prazo processual, 

conforme disposto no § 1.º, do art. 223, do Código de Processo Civil de 

2015.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DEVOLVO a parte o prazo processual 

de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação (art. 1003, § 5º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108858 Nr: 1994-12.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM Exportadora e Importadora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, PARA CITAÇÃO DO 

EXECUTADO NO ENDEREÇO FAZENDA SÃO PEDRO, ROD. MT-160, 

GLEBA PARECIS, DIAMANTINO/MT. A Guia de Recolhimento deverá ser 

retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > 

Diligência Oficial de Justiça > Diligência), conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ. Lembrando que a guia e o comprovante de pagamento deverão ser 

juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24807 Nr: 2657-78.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir Jolando Neves, Italo Jorge Silveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli, Lúcia Terezinha Wiggers 

Tortelli, Marilene Maia Mota Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:OAB/MT 21.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca 

de Arenápolis/MT nos autos, e/ou sua devida distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41017 Nr: 1826-54.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, atual 

denominação Bco Com. Uruguai S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erico Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andiara Monteiro Schemes - 

OAB:OAB/RS 91.691, Francielle Castilho da Silva - OAB:OAB/RS 

111.716, Jessica Ferreira Ludwing - OAB:97.059, Manuela de 

Tomasi Viegas - OAB:OAB/RS 107.972, Rafaela Casagrande - 

OAB:OAB/RS 109.031, Thayse Brandalise da Silva - OAB:OAB/RS 

87.590, Viviane Mara Carnezella - OAB:OAB/RS 59.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para intimação da parte 

executada. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > Diligência Oficial de Justiça > 

Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Lembrando que a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 137790 Nr: 2501-65.2019.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 Código n. 137790

DESPACHO

Vistos, etc.

Em análise aos autos, verifico que o acusado foi citado por edital, no 

entanto está acostado nos autos fls. 137/142, defesa preliminar escrita, e 

a procuração do seu advogado constituído na fl. 159.

Diante disso e considerando o pedido realizado pelo Ministério Público, 

fl.227, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, 

indefiro o pedido de suspensão do processo e determino o 

prosseguimento do feito.

Designo o dia 10 de agosto de 2020, às 17h30min, para audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do Código de Processo Penal, no valor de 1 

(um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por 

crime de desobediência e condenação ao pagamento das custas da 

diligência (artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 02 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106350 Nr: 948-85.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Cássia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 [...]JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

no seguinte sentido: a) CONDENO a réu SUZANA CÁSSIA DA SILVA pela 

prática do crime descrito no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. b) 

ABSOLVO a acusada SUZANA CÁSSIA DA SILVA pela prática do delito 

previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]passo à dosimetria da 

pena.DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] tenho por bem em fixar a 

pena-base no mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e ao 

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Em relação à segunda fase, 

não incidem agravantes e atenuantes. Assim, torno a pena provisória em 

fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multa.Na terceira fase, não há causas de aumento. [...] 

se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Federal 

nº. 11.343/2006, [...] pelo que, aplico o mínimo e diminuo a pena em 1/6, de 

modo que torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de 

reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.[...] FIXO o regime 

prisional de início SEMI-ABERTO [...]Deixo de substituir a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão 

do quantum da pena fixada. Por esta mesma razão, deixo de conceder o 

benefício da suspensão condicional da pena.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Certificado o trânsito em julgado: a) lance-se o nome da ré no rol dos 

culpados; b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o 

Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação 

da ré; c) expeçam-se guia de execução penal definitiva;d) proceda-se ao 

recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, intimando-se a 

condenada para pagamento no prazo de 10 dias, nos termos do art. 686 

do CPP;e) intime-se a condenada para o pagamento das custas 

processuais. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, 

extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à 

Procuradoria Geral do Estado para execução[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104158 Nr: 178-92.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Taques, Fabio Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA - OAB:21129/O, Edgar Rogério Gripp da Silveira - 

OAB:OAB/MT 21129-O

 Autos n. 178-92.2016.811.0005

Código n. 104158

DESPACHO

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto e suas respectivas razões de 

fls. 293/296 (CPP, art. 593).

 Considerando que as contrarrazões dos recursos já foram apresentadas 

(fls. 298/310), observadas as formalidades legais, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43140 Nr: 110-55.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romaldo Francisco Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587

 Código n. 43140

SENTENÇA
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Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público para apurar a 

prática do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, praticado, 

em tese, por ROMALDO FRANCISCO CAMARGO.

A denúncia foi recebida em 14 de abril de 2011 (fl. 82).

O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição.

 Empós, vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório. Decido.

É imperioso o reconhecimento de que no presente caso já ocorreu a 

prescrição punitiva. Explico.

A infração penal descrita no artigo 180, caput, do Código Penal prevê a 

pena máxima de 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.

O prazo prescricional, portanto, fixa-se em 08 (oito) anos, nos termos do 

artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Assim, considerando que não houve causas de interrupção ou suspensão 

do prazo prescricional e que, entre a data do recebimento da denúncia 

(14/04/2011 – fl. 82) e a presente data, decorreu lapso temporal superior 

ao prazo prescricional acima mencionado, o reconhecimento da 

prescrição punitiva é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, 

inciso IV, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

ROMALDO FRANCISCO CAMARGO, no que se refere à infração apurada 

nesses autos, pelo reconhecimento da prescrição punitiva e, por 

consequência, EXTINGO O PRESENTE FEITO.

Ciência ao Ministério Público.

Precluso o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 133852 Nr: 637-89.2019.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Almeida da Silva, Jean Cosme 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos n. 637-89.2019.811.0005

Código n. 133852

DESPACHO

 Vistos, etc.

Oficie-se ao Delegado de Polícia local para adotar providência para 

restituir o bem apreendido. Instrua-se o ofício com cópia de fls. 148/152 e 

175.

 Certifique-se a Secretaria acerca da intimação do acusado Jean Cosme 

de Moura.

 Recebo o recurso de apelação interposto e suas respectivas razões de 

fls. 170/173 (CPP, art. 593).

 Considerando que as contrarrazões dos recursos já foram apresentadas 

(fls. 176/185), observadas as formalidades legais, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103505 Nr: 3206-05.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Aguiar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

denúncia e nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, 

DESCLASSIFICO a conduta imputada ao acusado LUCAS AGUIAR DE 

SOUZA do crime descrito no artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso 

II, ambos do Código Penal para o crime previsto no artigo 329, §1º do 

Código Penal.Intimem-se.Preclusa a decisão, promova-se a respectiva 

alteração no cadastro da natureza da infração, após abre-se vistas ao 

Ministério Público.Às providências. Diamantino/MT, 05 de março de 

2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103722 Nr: 3304-87.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Gouveia Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Código n. 103722 [...] Decido.A preliminar aduzida pela Defesa não 

merece acolhimento. Isso porque, o mero fato da Policia Judiciária Civil ter 

cumprido o mandado de fls. 16/18 em endereço diverso do que foi 

autorizado na decisão do magistrado na comarca de Nobres/MT, não 

enseja a nulidade do juízo ou do ato. In casu o mandado em tela foi 

devidamente cumprido pela autoridade policial, apreendendo objetos ilícitos 

na propriedade, bem como efetuando a prisão em flagrante do 

denunciado. Nesse mesmo sentido os Tribunais vêm decidindo[...] Assim, 

o pedido formulado pelo advogado em sede de defesa preliminar é 

inviável. [...]Assim, INDEFIRO o pedido preliminar formulado pela Defesa, 

tendo em vista que determinada decisão não fere ao princípio do juiz 

natural.Dessa forma, demonstra-se nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal).Designo o dia 22 de outubro de 2020, às 

13h00min, para audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) 

acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, 

o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 400 do CPP).Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa 

prevista no artigo 458 e §2º do artigo 436 do Código de Processo Penal, 

no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo 

penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento das 

custas da diligência (artigo 219, CPP).[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104705 Nr: 453-41.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Silva Santos, Cristiano 

Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 [...]JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

nos seguintes termos:a) ABSOLVO o acusado FRANCISCO DE ASSIS 

SILVA SANTOS quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 

11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal;b) CONDENO o acusado FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS pela 

prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 

artigo 330 do Código Penal;c) ABSOLVO o acusado CRISTIANO NUNES 

DOS SANTOS quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 

11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal; ec) CONDENO o acusado CRISTIANO NUNES DOS SANTOS pela 
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prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.Condeno ainda os réus ao pagamento das custas 

processuais.Atento ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, passo 

à dosimetria da pena.i) Crime de tráfico de drogas praticado pelo réu 

FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS [...] torno a pena em 06 (seis) anos 

e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e 

cinquenta) dias-multa.ii) Crime de desobediência praticado pelo réu 

FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS [...]torno a pena do acusado 

FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS em 15 (quinze) dias de detenção e 

ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.CONCURSO MATERIAL [...]torno a 

pena concreta e definitiva em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS SILVA 

SANTOS, no patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 

bem como 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 560 

(quinhentos e sessenta) dias-multa.[...]FIXO o regime prisional de início 

SEMIABERTO [...]iii) Do crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado 

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS [...] torno a pena em 05 (cinco) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e 

cinquenta) dias-multa.[...]FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO 

[...]Determino a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas[...]determino o perdimento dos bens e valores apreendidos 

com os réus FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS e CRISTIANO NUNES 

DOS SANTOS, em favor da SENAD[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108875 Nr: 2006-26.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Gomes Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 À vista da fundamentação expendida e com fulcro no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para 

ABSOLVER o acusado FELIPE GOMES MACHADO pelo crime descrito no 

artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da nº 

11.340/2006.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações legais.Às providências.Diamantino/MT, 05 de março de 

2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120838 Nr: 3612-55.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 [...]JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o 

réu ROGÉRIO OLIVEIRA DIAS pela prática dos crimes descritos no artigo 

33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006 [...] passo à dosimetria da pena 

[...] a)Culpabilidade: é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da 

conduta do réu insere-se na punição do tipo;b) Antecedentes: possui 

maus antecedentes (autos nº. 0016838-39.811.0015 – cód. 195090, 

Comarca de Sinop-MT); c)Conduta social :  considerada 

normal;d)Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos 

autos, nada tendo a valorar;e)Motivos: comuns à espécie; 

f)Circunstâncias: normais à espécie;g)Consequências: comum à espécie; 

eh)Comportamento da vítima: a vítima é a saúde pública e não contribuiu 

para a ocorrência do crime; i) Natureza da droga: deve ser valorada de 

forma negativa, tendo em vista se tratar de maconha, substância que 

causa dependência; j) Quantidade da substância: deve ser valorada de 

forma negativa, tendo em vista que foram apreendidas 03 (três) porções 

de maconha, pesando um total de 340 g (trezentos de quarenta gramas) 

[...] tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a 

em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 

(quinhentos e cinquenta) dias-multa. [...] segunda fase não incidem 

atenuantes, porém incide agravante de reincidência [...] fixo 

provisoriamente a pena em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão 

e ao pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa. Na 

terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento, razão pela qual 

torno-a definitiva em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao 

pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa[...]FIXO o 

regime prisional de início FECHADO [...].Concedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos[...] DETERMINO a incineração das substâncias 

entorpecentes apreendidas[...]Por fim, quanto aos aparelhos celulares 

apreendidos, corrente e valor em espécie, DECRETO o perdimento destes 

em favor da União [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 4868 Nr: 927-42.1998.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevaldo Luciano Souza.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, Patrícia Campos da Silva Passos - OAB:28.624/GO

 À vista da fundamentação expendida e com fulcro no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido 

na denúncia para ABSOLVER o acusado ROSEVALDO LUCIANO DA 

SOUZA pelo crime descrito no artigo 213 c/c artigo 224, alínea “a” e artigo 

226, incisos I e III, todos do Código Penal, redação anterior à Lei nº 

12.015/2009.Outrossim, REVOGO as medidas cautelares fixadas às fls. 

540/540-verso. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações legais.Às providências.Diamantino/MT, 05 de março de 

2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-11.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE GONCALINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000406-11.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:DANIELE 

GONCALINA DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 

08:45 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000405-26.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA CELIS DE MORAES (REQUERENTE)

APARECIDO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO TAGLIARI OAB - PR67802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/05/2020 às 09hs15min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000393-12.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS MATTOS (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 172 de 913



Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DE FATIMA FONTANA - EPP (REQUERIDO)

AUTO ELETRICA THOR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/05/2020 às 09hs30min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-78.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELI DE ALMEIDA CHAGAS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000408-78.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:VALDELI DE 

ALMEIDA CHAGAS BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADMILSON 

DE SOUZA OLIVEIRA POLO PASSIVO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - 

COOPERATIVA CENTRAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 09:45 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OFILO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a procuradora do recorrido OFILO para responder o recurso no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-80.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANE KEILA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT10777-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010206-80.2016.8.11.0005. REQUERENTE: JANE KEILA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: GILSON DA SILVA Vistos. 1 – Em atenção ao princípio do 

contraditório, intime-se a parte requerida do processo administrativo 

juntado pela parte autora a partir do id. 21330495, para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Expeça-se nova carta 

precatória para oitiva da testemunha Johnnies de Souza Silva, observando 

o novo endereço indicado pela autora no id. 29861215. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-48.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA LOSER MAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000410-48.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ANGELA LOSER 

MAI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELITO LILIANO BERNARDI, 

FELIPE AUGUSTO STÜKER, KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN POLO 

PASSIVO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-28.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimar o procurador da promovente para manifestar quanto AR devolvido 

e informar endereço correto do promovido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-48.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MARANHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001046-48.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 

MARANHAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001403-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001403-28.2019.8.11.0005. REQUERENTE: VANESSA CRISTINA DE 

OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014993-60.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BRUGNAGO BEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A (EXECUTADO)

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (EXECUTADO)

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-OFERTONE 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO(A))

MARINA FIORINI OAB - SP211394 (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8014993-60.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: MAURICIO BRUGNAGO BEIA 

EXECUTADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A, NEON 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-OFERTONE, 

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Vistos, etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000948-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

eris alves ponde OAB - MT13830-N (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000948-97.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA JOSE DE 

SOUZA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Verifica-se que mesmo intimado 

para apresentar em cartório o original do contrato de honorários assinado 

pela parte autora, o Dr. Licinio manteve-se inerte. Assim, considerando 

que ao id. 24241063 a parte autora propôs a retenção de 20% (vinte por 

cento) dos valores depositados pela ré em favor do Dr. Licinio, e 

considerando o direito deste advogado aos honorários decorrentes do 

trabalho realizado, sendo que, inclusive, o referido patrono já concordou 

ao id. 28884335 com este percentual e solicitou a destinação dos valores 

em favor de Instituição de Caridade desta Cidade, determino: 1 – 

LIBERE-SE, para a conta vinculada à Diretoria do Foro, o valor de R$ 

3.038,20, que corresponde a 20% dos valores depositados pela parte 

executada, a fim de que seja empregado em prol de projetos sociais 

realizados na cidade de Diamantino. 2 – LIBERE-SE o residual mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 3 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 4 – Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 5 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000490-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

ZENIRA MARIA THOMAZ OAB - 018.159.369-67 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000490-13.2020.8.11.0037. REPRESENTANTE: ZENIRA MARIA THOMAZ 

EXEQUENTE: E. G. T. EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos etc. Recebo o cumprimento definitivo da sentença que reconheceu 

obrigação de fazer e defiro a gratuidade da justiça postulada no ID Num. 

28605946 - Pág. 4. Verifico que a sentença foi proferida em 2012 (ID Num. 

28605948 - Pág. 1/4) e inobstante as receitas médicas juntadas aos autos 

estarem atualizadas, prescrevem suplemento alimentar e medicamentos 

específicos (Nutren Junior, Topiramato de 25mg e 50 mg e Sabril 500 mg – 

ID Num. 28605951 - Pág. 1, 2, 4 e 6). Desse modo, oficie-se ao NAT para 

que informe se atualmente o SUS fornece o suplemento e os 

medicamentos ou se há na rede pública de saúde similares que possam 

substituir os prescritos (Nutren Junior, Topiramato de 25mg e 50 mg e 

Sabril 500 mg). Fixo o prazo de 48 horas para resposta. Com a resposta 

do NAT, venham os autos imediatamente conclusos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Primavera do Leste, 06 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002855-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIDAL GABRIEL JUNIOR (REQUERENTE)

LUCAS RODRIGUES LARA (REQUERENTE)

ROSIMEIRE RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

SIDINALDO DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002855-74.2019.8.11.0037. 

H.S REQUERENTE: VIDAL GABRIEL JUNIOR, ROSIMEIRE RODRIGUES 

PEREIRA, SIDINALDO DOS SANTOS LARA Vistos, etc. Considerando que 

Lucas Rodrigues Lara já é maior e capaz, intime-se pessoalmente no 
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endereço constante no ID nº 20254118 - Pág. 2, para que manifeste 

concordância com o acordo, vez que trata-se de alteração em seu 

registro de nascimento. Após, conclusos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 26/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000438-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. A. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

SANDRA SILVA SANTOS OAB - 020.906.641-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000438-17.2020.8.11.0037. 

H.S AUTOR: A. S. A. J. REPRESENTANTE: SANDRA SILVA SANTOS REU: 

ALEX SOUZA ARAUJO Vistos etc. Recebo a inicial e defiro a gratuidade 

da justiça. Anote-se que o presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça. Desse modo, intime-se o devedor com as advertências legais, 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, nos 

termos da inicial, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do título, bem como de lhe ser decretada a 

prisão cível por até 03 (três) meses, nos termos do artigo 528, §§ 1º a 7º, 

do Código de Processo Civil. Caso o executado não seja localizado, dê-se 

vista a exequente para requerer o que entender de direito. Expeça-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 26/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000444-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. A. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA SILVA SANTOS OAB - 020.906.641-50 (REPRESENTANTE)

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000444-24.2020.8.11.0037. 

H.S AUTOR: A. S. A. J. REPRESENTANTE: SANDRA SILVA SANTOS REU: 

ALEX SOUZA ARAUJO Vistos etc. Recebo a inicial e defiro a gratuidade 

da justiça. Anote-se que o presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça. Intime-se o réu para efetuar o pagamento do débito atualizado, 

decorrente da pensão alimentícia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) e pagamento de honorários advocatícios 

na mesma percentagem, bem como de posterior penhora, nos termos do 

artigo 523, §1º, do CPC, advertindo-o, ainda, que, ultrapassado o prazo 

para o pagamento do débito in albis, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para o executado apresentar sua impugnação, nos termos do artigo 525, 

do mesmo diploma legal. Decorrido o prazo para pagamento e impugnação, 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, nos 

termos do §3º, do artigo 523, do CPC. Não sendo localizado o executado 

no endereço obtido, dê-se vista à parte autora para requerer o que 

entender de direito. Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 26/02/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000602-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. J. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. P. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000602-79.2020.8.11.0037. 

H.S EXEQUENTE: JACKCILENE DE JESUS SANTANA EXECUTADO: EDSON 

ALVES PEREIRA Vistos etc. Recebo a inicial e defiro a gratuidade da 

justiça. Anote-se que o presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça. Intime-se o réu para efetuar o pagamento do débito atualizado, 

decorrente da pensão alimentícia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) e pagamento de honorários advocatícios 

na mesma percentagem, bem como de posterior penhora, nos termos do 

artigo 523, §1º, do CPC, advertindo-o, ainda, que, ultrapassado o prazo 

para o pagamento do débito in albis, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para o executado apresentar sua impugnação, nos termos do artigo 525, 

do mesmo diploma legal. Decorrido o prazo para pagamento e impugnação, 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, nos 

termos do §3º, do artigo 523, do CPC. Não sendo localizado o executado 

no endereço obtido, dê-se vista à parte autora para requerer o que 

entender de direito. Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 26/02/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001050-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 04/05/2020 às 15h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 6 de março de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Expediente

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124177 Nr: 6743-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, ECDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da decisão de dsl. 213, INTIMO o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, 

na pessoa de seu advogado ALEX SANDRO ARMENTO FERREIRA, 

OABMT 6551-A, para que manifeste, no prazo de 15 dias, sobre o alvará 

no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) expedido em seu favor às 

fls. 118 dos autos, bem como restitua tal montante ao feito, sob pena de 

responsbilidade, inclusive de seus administradores e proprietários, bem 

como a adoção das mdidas coerticivas legais cabíveis.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173045 Nr: 6812-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAÚJO NICOLINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6812-08.2016.811.0037 CÓDIGO: 173045

ESPÉCIE: Interdição > Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária > 

Procedimentos Especiais > Procedimento de Conhecimento> Processo de 

Conhecimento> PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

REQUERENTE: RAQUEL ARAÚJO DA SILVA

INTERDITADO: RAFAEL ARAÚJO NICOLINO, brasileiro, portador do RG n° 

2056471-6 SSP-MT, CPF n° 017.534.151-60, residente e domiciliado na 

Rua Zenilton Ferreira Campos, n° 604, Bairro Primavera III, Primavera do 

Leste –MT.

CURADORA: RAQUEL ARAÚJO DA SILVA, brasileira, portadora do RG 

sob n° 1059192-3 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n° 763.391.811-04, 

residente e domiciliada na Rua Zenilton Ferreira Campos, n° 604, bairro 

Primavera III, fone (66) 3498-6969, Primavera do Leste- MT.

 FINALIDADE: INTERDIÇÃO DE RAFAEL ARAÚJO NICOLINO.

RESUMO INICIAL: O interditando é portador de Retardo Mental Grave 

desde o seu nascimento sendo que não possui capacidade para praticar 

por si os atos da vida civil, conforme relada o lado médico anexo fl.10. A 

requerente é mãe do Interditando Rafael Araújo Nicolino, nomeada como 

curadora. Segundo relata a genitora, seu filho faz uso de medicamentos 

controlados, apresenta comportamento agressivo e não possui 

consciência dos seus atos.

 DESPACHO E DESCISÃO: Pela MM. Juiz foi deliberado: “Vistos, em 

correição. Expeça-se termo de compromisso, conforme já determino às f. 

21. No mais, aguarde-se o prazo de 15 dias, previsto no artigo 752 do 

CPC. Caso não seja constituído advogado para a defesa do curatelado, o 

que deverá ser certificado, nomeio como curador especial para tal 

desiderato a Defensoria Pública desta Comarca, a qual deverá ser 

intimada para manifestação no prazo legal. Oficie-se a Secretaria 

Municipal de Saúde solicitando a indicação de médico neurologista a fim de 

ser nomeado como perito, indicando dia, hora e local para a realização do 

ato, com antecedência necessária para prévia intimação das partes. 

Intimem-se, após, para apresentação de quesitos pelas partes, os quais 

deverão ser respondidos pelo médico a ser nomeado. Outrossim, 

determino a realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar 

do juízo, cujo laudo deverá ser juntado aos autos no prazo de 20 (vinte) 

dias. Após a juntada aos autos da perícia e do estudo psicossocial, dê-se 

vista às partes para que se manifestem, vindo-me em seguida conclusos 

para ulteriores deliberações. Cumpra-se.”

Primavera do Leste MT, 5 de março de 2020

Marizélia Alves Damasceno

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CG

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27815 Nr: 437-11.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE JOAQUINA VIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR CAETANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, NATÁLIA MARIA DOS SANTOS COSTA - OAB:MT 

26882, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B

 Nos termos da legislação vigente INTIMO a parte requerida, para 

providenciar a extração de cópias como requerido, no prazo de 15 dias, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163332 Nr: 1852-09.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAR, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148

Prazo do edital:30

Edital nº:

Data audiência:

Hora audiência:

Valor alim. Provisórios:

Resumo da petição inicial:Trata-se de ação de revisional de alimentos em 

que a menor B.A.R, respresentada por sua genitora Jeanny Almeida da 

Silva move m face do seu genitor Geovanni Freitas Ribeiro.

Despacho/Decisão:"Vistos etc. Defiro pedido de fl. 40-v. Para tanto, 

cite-se o requerido por edital, tendo em vista a informação de que se 

encontra em local incerto e não sabido, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 256 e seguintes do Código de Processo Civil (...)".

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007211-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATRIO HOTEIS S.A. (REQUERIDO)

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ASTUTO PEREIRA OAB - RJ80696 (ADVOGADO(A))

MARCUS ALEXANDRE DA SILVA OAB - SC11603 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1007211-49.2018.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Dano Moral e Material Requerente: Marcelo Augusto 

Gonçalves Viana Requeridos: Atrio Hotéis S.A. e Hotelaria Accor Brasil 

S/A Vistos etc. O autor Marcelo Augusto Gonçalves Viana pretende, além 

da indenização individual por dano moral e material, defender direitos das 

pessoas com deficiência, impondo a obrigação de fazer, à rede hoteleira, 

de disponibilização de cadeira de banho para cada quarto 

destinado/ofertado à mobilidade reduzida, além de, ao realizar a reserva 

do quarto especial para mobilidade reduzida, sejam ofertados os itens 

suplementares descritos no Anexo III do Decreto Presidencial nº 9.296, de 

1º de março de 2018. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo 

Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico. Nesse passo, a pretensão do autor, 

embora moralmente aceitável, é juridicamente inadmissível. Com efeito, a 

defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos demanda 

ação própria, com legitimidade específica. Destarte, em cumprimento ao 

disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora 

para manifestar-se quanto a ilegitimidade ativa para a formulação do 

pedido de imposição de obrigação de fazer, nos moldes em que foi 

formulado, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005875-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DOS SANTOS (REU)

TEREZA SOUZA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe 1005875-10.2018.8.11.0037 Ação 

de Obrigação de Fazer Requerente: Joaquim de Oliveira Mendes 

Requeridos: José Eduardo dos Santos e Tereza Souza dos Santos Vistos 

etc. Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o 

prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003659-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR BRESSAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT16318-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021-O (ADVOGADO(A))

MARCELO SEGURA OAB - MT4722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1003659-76.2018.8.11.0037 Embargos de Terceiro Embargante: Valmor 

Bressan Embargado: Iharabras S/A Indústrias Químicas Vistos etc. Nos 

termos do artigo 677, §4º, do Código de Processo Civil, será legitimado 

passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será 

seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem 

para a constrição judicial. Sob tal conjuntura jurídica, os executados Paulo 

Cesar Miezerski, Sabrina Lopes Tesla Miezerski, Vilson Miezerski e 

Verônica Miezerski não são legitimados passivos para figurarem no polo 

passivo da ação de embargos de terceiro, eis que não foi deles a 

indicação do bem para a constrição judicial, motivo pelo qual revogo a 

determinação de integralização do litisconsórcio (Num. 20521551). 

Consoante disposição do artigo 679 do Código de Processo Civil, os 

embargos poderão ser contestados no prazo de 15 (quinze) dias, findo o 

qual se seguirá o procedimento comum. Destarte, intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias. Expirado o prazo, conclusos 

para julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001319-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimo a parte requerente para impugnar a contestação no prazo de 

15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001509-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001509-59.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME 

Vistos etc. Como providência preliminar à análise da impugnação inclusa 

(Num. 13343613), intimem-se as partes, para apresentarem 03 (três) 

avaliações individualizadas visando a constatação do valor do veículo 

penhorado, em 15 (quinze) dias. Aportando-se as avaliações, intimem-se 

as partes para manifestação, em idêntico prazo. Em seguida, conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de 

dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005007-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONDINA MORO OAB - MT0016569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

ODINEI DOS SANTOS MONTORO (IMPUGNADO)

MONTORO & MONTOURO LTDA - ME (IMPUGNADO)

MONTOURO & CIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ENIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte requerente para se manifestar sobre a correspondecia 

que retornou Id 12073205, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

MARCELO SALVI OAB - SC40989-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para se manifestarem no pazo de 15(quinze) dias, sobre 

o retorno do processo do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004633-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVOSTIAN REUTOW (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, para intimação do cônjuge do 

executado (CPC, art.842).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1006432-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALLISON ROGERIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art. 477, § 

1º) sobre o laudo pericial juntado nos autos. Outrossim, intimo a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007529-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. E. R. A. L. -. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. C. D. A. (EXECUTADO)

E. D. A. A. (EXECUTADO)

E. D. A. A. -. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007529-95.2019.8.11.0037.s 

EXEQUENTE: AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA 

LTDA - ME EXECUTADO: E. DE ANDRADE ALMEIDA - ME, EDNEI DE 

ANDRADE ALMEIDA, LUCILEI MARIA CARVALHO DE ALMEIDA 

1007529-95.2019 Vistos etc. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL 

Primeiramente, verifico que foi concedido o parcelamento das custa/taxas 

judiciárias em seis vezes (ID Num. 27655994 - Pág. 2). Todavia, apesar de 

ter sido conferido o prazo de cinco dias para a juntada do comprovante de 

pagamento da primeira parcela, a ordem não foi atendida. Dessa forma, 

intime-se a exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

referentes à primeira parcela das taxas/custas, no prazo de 24 horas. 

Acaso juntado o comprovante, fica suprida a deliberação acima. Além 

disso, inobstante constar no mandado expedido a finalidade de citação e, 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a realização de 

penhora, avaliação e intimação de bens dos executados (ID Num. 

29134767 - Pág. 1/2), conforme determinação constante na decisão inicial 

de ID Num. 27655994 - Pág. 5, anoto que as diligências não foram 

cumpridas integralmente, limitando-se o oficial de justiça ao ato citatório, 

como se verifica da certidão de ID Num. 29269650 - Pág. 1. Assim, após a 

comprovação do pagamento da primeira parcela das custas/taxas, 

expeça-se novo mandado com a finalidade exclusiva de penhora, 

avaliação e intimação de bens penhoráveis na posse dos executados, 

vinculando-se o mandado ao oficial de justiça que cumpriu a ordem de 

citação. Se necessário, intime-se a exequente para complementação da 

diligência. Sem prejuízo, observo que os executados, citados para 

adimplirem as obrigações que assumiram no título extrajudicial executado, 

não comprovaram o pagamento. E. de Andrade Almeida e Lucilei Lucilei 

Maria Carvalho de Almeida constituíram advogado mediante juntada de 

procurações nos Ids Num. 29649761 - Pág. 1 e seguintes. Apesar de ter o 

executado Ednei de Andrade Almeida, representando a empresa E. de 

Andrade Almeida, subscrito procuração ao advogado Dr. Edson, não 

constituiu procurador para si (pessoa física). Por isso, intime-se o 

executado Ednei para regularizar sua representação, juntando, se for o 

caso, procuração ao Dr. Edson, no prazo de 10 dias. DO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO Consta que os executados E. de Andrade 

Almeida e Lucilei Maria Carvalho de Almeida insurgiram-se contra os 

pedidos de penhora dos bens imóveis de matrícula º 3365 e nº 9790, bem 

como de outros atos constritivos (ID Num. 29818731 - Pág. 1/2). Quanto ao 

imóvel de matrícula nº 3365, aduz que não é de propriedade dos 

executados, “conforme contrato em anexo”. Nesse ponto, registro que os 

executados não atrelaram à petição qualquer documento, tornando 

inviável a apreciação do próprio pedido formulado. Outrossim, a cópia da 

matrícula do imóvel atualizada se encontra juntada no ID Num. 29086827 - 

Pág. 4/7, de onde se verifica Lucilei e Ednei (executados) como últimos 

compradores, o que os torna, até então, de fato, proprietários do bem. No 

que tange ao imóvel de matrícula nº 9790, alegam os executados que não 

é passível de penhora por se encontrar gravado por alienação fiduciária. 

A respeito desse argumento, não verifiquei pedido de penhora, tampouco 

de registro da existência da presente execução à margem da matrícula do 

referido bem. Verifico, aliás, que o pedido administrativo da exequente se 

referiu tão somente aos imóveis de matrículas nº 8839 e 3365 (ID Num. 

29086827 - Pág. 3). Nesse contexto, inviável e desnecessária a 

manifestação do Juízo. Quanto à tomada de outros atos constritivos aos 

bens do devedor enquanto não finalizado o prazo dos embargos à 

execução, não vislumbro óbice. Ressalto que a teor do artigo 914, do CPC, 

o decurso do prazo para os embargos não é condição para a penhora e, 

ainda que haja a interposição dos embargos, eles não possuem efeito 

suspensivo automático, como disciplina o art. 919, do CPC. Destaco: Art. 

914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá se opor à execução por meio de embargos. Art. 919. Os embargos 

à execução não terão efeito suspensivo. Nesse sentido: Os embargos do 

executado independem de penhora, depósito ou caução para serem 

oferecidos (art. 914, CPC). O simples oferecimento dos embargos não 

suspende a execução (art. 919, CPC). A suspensão da execução 

depende de penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1º, CPC)[1]. Pois 

bem. Afastadas as arguições impertinentes dos executados até então 

representados, aportando o mandado de penhora, avaliação e intimação e 

não sendo seu resultado positivo para satisfação do crédito da 

exequente, venham os autos conclusos para a análise dos pedidos de 

penhora por meio do Bacenjud/CCS, Renajud, Anoreg e busca de bens 

junto à Marinha do Brasil, Superintendência de Seguros privados, INDEA, 

ANAC e Receita Federal. Friso que deixo de determinar as medidas 

constritivas pleiteadas pela exequente no ID Num. 29467412 - Pág. 1/5, 

nesse momento processual, para evitar excesso na penhora e prejuízos 

aos executados, considerando que resta pendente o cumprimento do 

mandado de penhora, avaliação e intimação e observando que os réus 

exercem atividade empresarial, a qual poderá, eventualmente, sofrer 

prejuízo com a constrição indiscriminada de bens/valores. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 06 de março de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito em subst. legal [1] Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de 

Processo Civil Comentado./Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. – 2. Ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora revista 

dos Tribunais, 2016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005891-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MONTES CANABRAVA (AUTOR(A))

ROSIMAR LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 26572079, bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 27362248 a seguir transcrita: 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 04 de 

março de 2020, às 13h40min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
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é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 12 de 

dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005891-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MONTES CANABRAVA (AUTOR(A))

ROSIMAR LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 26572079, bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 27362248 a seguir transcrita: 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 04 de 

março de 2020, às 13h40min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 12 de 

dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005891-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MONTES CANABRAVA (AUTOR(A))

ROSIMAR LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005891-61.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIANO MONTES 

CANABRAVA, ROSIMAR LOPES DA SILVA REU: MONGERAL AEGON 

SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT 

Processo nº1005891-61.2018.8.11.0037 – PJE Vistos etc. Nos termos do 

artigo 334, §4º, I, a audiência de conciliação, não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual. Desse modo, havendo expresso desinteresse das partes, 

para a realização do ato, determino o cancelamento da audiência de 

conciliação. Expirado o prazo para apresentação de contestação (CPC, 

art. 335, II), imediata conclusão para impulso oficial. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001164-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA SALES OAB - PR74516 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001164-88.2020.8.11.0037. REQUERENTE: SEMILLA SEMENTES 

PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP REQUERIDO: 

OSVALDO NUNES Vistos etc. Para cumprimento do ato deprecado, 

designo audiência para a oitiva das testemunhas Leonardo de Moraes 

Carvalho e Roberval Barião Bolonheiz para a data de 29 de abril de 2020 

às 14h00min, mediante a previa comprovação do recolhimento das custas 

de distribuição. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º). 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes (CPC, art.261, 

§2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000873-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DALLE LASTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA DA SILVA SANTOS OAB - GO26922 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 25644902, bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 27364168 a seguir transcrita: 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 04 de março de 2020, às 15h20min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimo a parte requerente do despacho do Id 19975719 , bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 20622577.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005313-98.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

CELI MARIA ALCANTARA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos, bem como intimo ainda a 

parte requerida para manifestar sobre a manifestação do autor acerca do 

desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005783-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Segue documentos anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006293-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DANIEL DA COSTA MOURA (AUTOR(A))

J. F. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006732-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRIACAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

LUIS HENRIQUE MORAES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo o exequente para manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça constante no ID 29407367, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006266-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVANIR JUNIOR RODOVALHO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006266-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006293-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DANIEL DA COSTA MOURA (AUTOR(A))

J. F. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005313-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELI MARIA ALCANTARA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos, bem como intimo ainda a 

parte requerida para manifestar sobre a manifestação do autor acerca do 

desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006821-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LOUISA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para comprovar nos autos o pagamento de 

honorários periciais a fim de designação da pericia determinada pelo (a) 

Magistrado (a). Prazo : 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 180 de 913



Processo Número: 1006811-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEANY SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

H. R. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para comprovar nos autos o pagamento de 

honorários periciais a fim de designação da perícia determinada pelo 

Magistrado. Prazo: 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006451-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006264-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA APARECIDA DALSOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006298-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ALVES TAVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. Intimo a parte requerida para 

apresentar a contestação, no prazo legal).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006449-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RANIEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. Outrossim, intimo a parte 

requerida para apresentar a contestação, no prazo legal).

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154408 Nr: 6449-55.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BBA-CREDITANSTALT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA LUIZA RIGODANZO 

EGGER DE OLIVEIRA - OAB:PR 25.731, MARLI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:MT/ 14.431-A, MICHELLY CRISTINA ALVES NOGUEIRA TALLEVI - 

OAB:40863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente 

em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 12.134,20 (Doze mil e cento e trinta e quatro 

reais e vinte centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 05 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36741 Nr: 4672-84.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE ANDRADE, Alaide Thomé 

de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para informar o endereço atualizado da 

executada Alaíde Tomé de Andrade. Prazo 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126071 Nr: 8731-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDMANN WALLIS MULLER JUNIOR, CAROLINE 

MAESTRI MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério de Morais Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MARINO 

SCHIOCCHET - OAB:SC/18333, IVAN ROBERTO MARTINS JUNIOR - 

OAB:SC 23.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA 
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VIEIRA - OAB:MT/19497

 Certifico que nesta data o advogado da parte embargante fica INTIMADO 

de que os autos encontram-se com vistas para apresentar razões finais, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133488 Nr: 5577-74.2014.811.0037

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA H.ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:PR 25.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Intimo a parte autora para apresentar as contas que julgue pertinentes, ou 

ratificar as já apresentadas, complementando os documentos e memoriais 

colacionados, demonstrando a exata administração e movimentação dos 

recursos financeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, prosseguindo-se o 

processo na forma do artigo 354 do Código de Processo Civil.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203771 Nr: 1185-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR 14352, LUIZ CARLOS SOAVINSKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 1185-52.2018.811.0037, 

Protocolo 203771, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121191 Nr: 3688-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 3688-22.2013.811.0037, 

Protocolo 121191, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121472 Nr: 3979-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA ALVORADA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 3979-22.2013.811.0037, 

Protocolo 121472, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126494 Nr: 9040-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHURRASCARIA ALVORADA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINS ALVES - 

OAB:SP 250.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 9040-58.2013.811.0037, 

Protocolo 126494, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134054 Nr: 6046-23.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação judicial, temos a informar que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT (imagem anexa), podendo as partes acessarem diretamente no site 

do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca 

digitar o tipo da ação PROTESTO - Recolhimento de Protesto e informar o 

CPF ou CNPJ da parte protestada, o sistema realizará a busca do 

processo. Após a busca, clique em Emitir guia e após Simular guia. O 

sistema apresentará as parcelas devidamente corrigidas e agora, é só 

clicar "Gerar guia".

Em caso de dúvida, entrar em contato com a Divisão de Arrecadação e 

Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial, através do e-mail: 

dca@tjmt.jus.br ou telefones: 65-3617-3738 / 3736.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137301 Nr: 8523-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, LUIZ CARLOS 

SOAVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR 14352

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 8523-19.2014.811.0037, 

Protocolo 137301, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144155 Nr: 1689-63.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 1689-63.2015.811.0037, 
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Protocolo 144155, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156180 Nr: 7259-30.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO OLIVEIRA DA MATA, LOURIVAL DE 

SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 7259-30.2015.811.0037, 

Protocolo 156180, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230824 Nr: 4763-86.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCDLADMLDM-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR 14352, RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 4763-86.2019.811.0037, 

Protocolo 230824, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001889-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSERVIAS COMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL CORTE INACIO JUNIOR OAB - SP166878 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRENCON CONSTRUTORA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

 

RETIRAR CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

retirar, nesta secretaria, certidão de Inteiro Teor, devendo a parte 

comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001044-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO ELSNER (EXECUTADO)

PAULA CRISTINA ELSNER (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para realizar o download das peças 

necessárias para distribuição da carta precatória e comprová-la nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001554-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, querendo, manifestar sobre o ofício 

retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004682-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1004682-91.2017.8.11.0037 

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO AGRAVADO: INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA Vistos, etc. Trata-se de Agravo ao 

Superior Tribunal de Justiça interposto por ENERGISA MATO GROSSO 

com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão 

desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial. Pois 

bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência 

do art. 1.042, § 2º, do CPC. Desse modo, mantenho a decisão agravada de 

ID. 14976962-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme 

dispõe o art. 1.042, § 4º, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 

2019. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça. XIX

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003769-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. E. M. S. L. P. L. -. E. (REU)

M. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem acerca da proposta dos 

honorários , no prazo de 15 ( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002290-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SABINO MATIAS (AUTOR(A))

DAVISON DE JESUS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNO OLIVEIRA ANDRADE OAB - GO53444 (ADVOGADO(A))

LUCIENE MENDES DE OLIVEIRA OAB - GO53876 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002290-13.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CAMILA SABINO MATIAS, 
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DAVISON DE JESUS ALMEIDA RÉU: EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C 

RESCISÃO CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por DAVISON DE JESUS ALMEIDA e CAMILA SABINO MATHIAS em face 

de EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, a parte autora manifesta desinteresse na realização de 

audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC), no entanto, a mesma 

somente poderá ser dispensada quando ambas as partes manifestarem 

de forma expressa pela não realização da audiência (art. 334, §4, I, do 

CPC). Assim, em respeito à primazia da autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2019, às 13h00min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste 

no mandado que a parte requerida deverá encaminhar representante com 

poderes para transigir. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado da autora ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de junho 

de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001645-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006577-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DIANELY BARBOSA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006577-19.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): KARLA DIANELY BARBOSA LEITE REU: BRADESCO SAÚDE 

S/A Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte requerente informa 

que, até o momento, não houve o cumprimento da decisão de ID nº 

29474720 pela parte requerida. Contudo, constato que, no ID nº 29477280, 

foi expedida carta de intimação para que a parte requerida tomasse 

ciência do deferimento da tutela antecipada, procedendo com o custeio do 

procedimento cirúrgico, sendo que, até o presente momento, não há 

informações acerca do retorno do Aviso de Recebimento. Com efeito, a 

Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “A prévia intimação 

pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Neste 

sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO 

CAUTELAR INOMINADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. SÚMULA Nº 410 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO 

MANTIDA, NO MÉRITO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO, SEM A MODIFICAÇÃO 

DO JULGADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se 

o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 

3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas 

a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É entendimento desta 

Corte que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição 

necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer. Súmula nº 410 do STJ. 3. A impugnação deve 

indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados 

na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento 

jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso. 4. 

Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a 

inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o 

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado 

impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios 

termos. 5. Uma vez constatado o erro material na decisão atacada, é de 

rigor sua correção, mesmo que de ofício. 6. Agravo interno parcialmente 

provido. (STJ - AgInt no REsp: 1621864 SP 2016/0222875-6, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018). Destarte, antes de proceder 

o bloqueio nas contas do requerido, imputando-lhes o descumprimento da 

decisão, necessária intimação pessoal da parte quanto a determinação 

exarada e a astreinte fixada. Assim, indefiro, por ora, o pedido de Id nº 

29774203. Aguarde-se o retorno do aviso de recebimento da intimação de 

Id nº 29477280. Após, certifique-se quanto ao decurso de prazo para 

cumprimento da decisão, intimando a parte requerente para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Consigno 

que, caso não haja cumprimento da medida liminar pela parte requerida, 

deverá a parte autora trazer documento nos autos, comprovando que 

persiste a negativa de liberação do procedimento médico. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste /MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001083-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 1 0 8 3 - 4 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de DELATORRE COMERCIO DE VEÍCULOS 

LTDA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. A ausência de 

prova da entrega da notificação extrajudicial, ainda que a devedora tenha 

descumprido a obrigação contratual ligada à informação de seu novo 

endereço, não comprova a constituição em mora, sendo incabível, 

portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de procedibilidade à 

ação de busca e apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº 

911/69). O credor possui outro meio para constituir àquela em mora, qual 

seja, o protesto do título e a intimação por edital (Agravo de instrumento nº 

897.053-0/0, Rel. Des. Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado). 

Assim, a ausência do preenchimento dos requisitos estampados pelo 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não comprovação da 

mora da agravada, de modo que inviável se mostra o decreto de 

apreensão do bem. Corroboram esse entendimento os seguintes 

precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
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EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O 

DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. A jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital 

é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor. 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que a agravante não esgotou as tentativas 

para localizar o devedor. Alterar esse entendimento demandaria o 

reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso 

especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp n. 357.407/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA 

NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, 

exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. No presente caso, o Tribunal de 

origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de comprovação 

do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de 

Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal no 

sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do devedor, 

demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos 

autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 18/12/2013). Ante o exposto, intime-se o autor para 

comprovar a mora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

Código. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 05 

de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004388-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VICENTE CORADINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004388-68.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT REQUERIDO: 

JORGE VICENTE CORADINI Vistos. Considerando a informação de 

descumprimento pela parte requerida do acordo homologado no Id nº 

24835843, expeça-se novo mandado para busca e apreensão do bem 

objeto da lide. Para tanto, intime-se a parte requerente para indicar o local 

a ser cumprido o mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro eventual 

pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI ALVORI CEZAR (EXECUTADO)

JOAO CARLOS MINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002676-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIA KUZNETSOV (EXECUTADO)

PAVEL KUZNETSOV (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002676-77.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: PAVEL KUZNETSOV, DARIA KUZNETSOV Vistos. Indefiro o 

requerimento retro, ante a ausência de fundamento. Cumpra-se. conforme 

determinado na decisão anterior, sob pena de indeferimento do pedido de 

penhora. PRIMAVERA DO LESTE, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000812-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000812-38.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI Vistos. Intime-se a 

parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos certidão 

atualizada da matrícula do imóvel indicado, quando, então, serão 

analisados os pedidos de ID 24382801. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005112-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005112-72.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No ID n. 28684287 , a parte 

exequente pugnou pela desistência e extinção do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de modo 

que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela parte exequente. 

Sem honorários, visto que não se formou o contraditório. Procedam-se as 

baixas necessárias no Sistema RENAJUD, caso já tenha havido a inclusão 

de restrições por este Juízo. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

6 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002450-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 9905158, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001479-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

REFRIGERACAO REFRILESTE EIRELI ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001479-53.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADO: 

REFRIGERACAO REFRILESTE EIRELI ME, MARCOS JOSE DA SILVA Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por SICOOB 

PRIMAVERA MT em face de REFRIGERACAO REFRILESTE EIRELI ME e 

MARCOS JOSE DA SILVA, devidamente qualificadas nos autos. Intime-se 

a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Em caso de 

não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos 

do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte 

executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 

do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002290-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SABINO MATIAS (AUTOR(A))

DAVISON DE JESUS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNO OLIVEIRA ANDRADE OAB - GO53444 (ADVOGADO(A))

LUCIENE MENDES DE OLIVEIRA OAB - GO53876 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002290-13.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CAMILA SABINO MATIAS, 

DAVISON DE JESUS ALMEIDA RÉU: EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C 

RESCISÃO CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por DAVISON DE JESUS ALMEIDA e CAMILA SABINO MATHIAS em face 

de EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, a parte autora manifesta desinteresse na realização de 

audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC), no entanto, a mesma 

somente poderá ser dispensada quando ambas as partes manifestarem 

de forma expressa pela não realização da audiência (art. 334, §4, I, do 

CPC). Assim, em respeito à primazia da autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2019, às 13h00min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste 

no mandado que a parte requerida deverá encaminhar representante com 

poderes para transigir. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado da autora ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de junho 

de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002742-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ROCCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre petição de ID 29892389 

no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002290-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SABINO MATIAS (AUTOR(A))

DAVISON DE JESUS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNO OLIVEIRA ANDRADE OAB - GO53444 (ADVOGADO(A))

LUCIENE MENDES DE OLIVEIRA OAB - GO53876 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002290-13.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CAMILA SABINO MATIAS, 

DAVISON DE JESUS ALMEIDA REU: EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA 

Vistos. Cumpra-se conforme determinado na decisão de ID 247850004. 

PRIMAVERA DO LESTE, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001149-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1001149-27.2017.8.11.0037 
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EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARIO DA ROCHA 

FRADE, ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA, ADRIANA FATIMA DE 

JESUS SILVA Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme 

requerido. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001149-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002450-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 9905158, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002450-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002450-09.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: ADEILDO LUIZ PEREIRA, GISELE TAVARES 

PASSOS Vistos. Certifique-se o decurso do prazo para manifestação do 

executado. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. PRIMAVERA 

DO LESTE, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003929-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLENA DE SOUZA BRESSAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1003929-66.2019.8.11.0037 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

MILLENA DE SOUZA BRESSAN Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 6 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007282-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003703-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA MIEZERSKI (REU)

VILSON MIEZERSKI (REU)

PAULO CESAR MIEZERSKI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003703-61.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: PAULO CESAR MIEZERSKI, 

VILSON MIEZERSKI, VERONICA MIEZERSKI Vistos. Defiro o pedido retro. 

Cumpra-se conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 6 de março 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005146-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE ALMEIDA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de id nº 

29898459 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007315-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007315-07.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO REU: BANCO PAN Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

parte requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005487-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de ID nº 

29874574 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002830-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ FAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1002830-61.2019.8.11.0037 SERGIO LUIZ FAVA BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 6 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002559-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002559-86.2018.8.11.0037 MARA 

SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada 

por MARA SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES em face do PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 25768305, a parte executada procedeu com a 

quitação do débito. No ID nº 29650578, a parte exequente concorda com 

os cálculos apresentados pela contadoria e no ID nº 29650578, o 

executado pugna pela liberação do valor excedente em seu favor. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados , conforme 

requerido pelo executado no ID nº 29650578. Em seguida, nada mais 

sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 6 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001245-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

PEDRO ELI MEDEIROS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR OAB - SP172682 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001245-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GIRAMUNDO COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: PEDRO ELI MEDEIROS - ME, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S A Vistos. Ante a ausência de prova 

testemunhal, declaro encerrada a instrução. Saem os presentes intimados 

para apresentarem memoriais finais no prazo legal, na forma sucessiva. 

Após, concluso para sentença. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001215-02.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FAZION JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001215-02.2020.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 
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REQUERIDO: PEDRO PAULO FAZION JUNIOR Vistos. O não recolhimento 

das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001160-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE FRASSAO CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001160-51.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: JOÃO HENRIQUE FRASSÃO CARVALHO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta 

por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de JOÃO 

HENRIQUE FRASSÃO CARVALHO, ambos devidamente qualificadas nos 

autos. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no valor de 

R$148.840,58 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e quarenta reais e 

cinquenta e oito centavos), acrescida das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do mandado de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado o executado, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado 

o executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do 

executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não 

houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado 

pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado 

deve permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se 

não houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o 

executado deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa 

de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão 

(artigo 774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos 

do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

reduzidos pela metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de 

citação, com oposição de embargos mediante distribuição por 

dependência (CPC, artigo 915). O reconhecimento do crédito do exequente 

e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários 

de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá que o 

executado requeira o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, artigo 916). Fica o executado advertido de que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. A citação, intimações e 

penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de 

Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do 

artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004127-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA DICKEL ROSALIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte requerente para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias acerca da correspondência devolvida (ID 29945123)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001160-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE FRASSAO CARVALHO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-62.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO BRUNETTA (EXECUTADO)

VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA (EXECUTADO)

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001211-62.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: EURICO BRUNETTA, ELOI BRUNETTA, VERA LUCIA 

SPRENGOSKI BRUNETTA Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 
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EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001073-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PERERA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001073-95.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: 

AIRTON PERERA Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de AIRTON PERERA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700 do CPC). Não estando presentes as hipótese de 

improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de 

pagamento e concedo à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco 

por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do artigo 701, 

caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do pagamento de 

custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo 

supracitado. Fica facultado a parte requerida, no mesmo prazo, opor, nos 

próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-a de que, nos 

termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando esta alegar 

que a parte autora pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá a parte requerida, 

no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito da 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica a parte 

requerida alertada de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de maio de 2020, às 13h40min, a ser realizada 

pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, 

na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003979-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para manifestar acerca do retorno da 

carta precatória e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000981-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANTONIO FRANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000981-54.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: FABRICIO ANTONIO FRANCA Vistos. Defiro o pedido 

retro. Cumpra-se conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 6 de março 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003302-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA OAB - GO41809 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO OTIMAR LIMA ELSNER (EXECUTADO)

IVANIZE DAYANE MELQUIADES GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003302-62.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: RURAL BRASIL S.A. 

EXECUTADO: RENATO OTIMAR LIMA ELSNER, IVANIZE DAYANE 

MELQUIADES GONCALVES Vistos. Antes de analisar o pedido de ID 

24934725, intime-se a parte exequente para juntar o cálculo atualizado da 

dívida em 10 (dez) dias. Após, remetam os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006168-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR VENSKE VERARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA GOMES DAVID (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006168-77.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): IVANIR VENSKE VERARDI REU: MARTA CRISTINA GOMES 

DAVID Vistos. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS 

c/c DANOS MATERIAIS c/c DANOS MORAIS ajuizada pelo IVANIR 

NEUBUSER VENSKE em face de MARTA CRISTINA GOMES DAVID, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte requerida arguiu preliminar, 

de modo que passo a analisá-la. Alega a requerida que o pedido de justiça 

gratuita não merece acolhimento, vez que a requerente não provou a 

necessidade de tal concessão. Da análise dos autos, verifico que, quando 

da distribuição da ação, a parte requerente não juntou qualquer 

documento que comprovasse a hipossuficiência econômica alegada. 

Ainda, intimada para comprovar a necessidade de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, a requerente não trouxe qualquer 

documento que demonstrasse sua insuficiência de recursos, procedendo 

com o pagamento das custas iniciais. Assim, além da ausência de suporte 

probatório que justifique a concessão de justiça gratuita a autora, 

constato, no caso em apreço, a preclusão lógica do pedido, vez que o 

pagamento das custas constitui ato incompatível com a alegação de 

hipossuficiência formulada inicialmente. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE A PERDA DO OBJETO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO 

QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS DEFERIDO NA ORIGEM. ATO INCOMPATÍVEL COM A 

ALEGADA FALTA DE RECURSOS. PRECLUSÃO LÓGICA (INTELIGÊNCIA 

DO ART. 507, DO CPC/2015). PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. "[. . .] 

O pagamento das despesas do processo, ainda que o agravante defenda 

que foi realizado para garantir o prosseguimento do cumprimento de 

sentença, é ato incompatível com a pretensão de deduzida no presente 

recurso e com a insuficiência financeira declarada, ensejando a preclusão 

lógica do pedido de justiça gratuita. "[...] mostra-se incompatível pleitear 

referido benefício e ao mesmo tempo efetuar o pagamento das custas 

iniciais ou do preparo recursal, pois implica preclusão lógica." (TJ-SC - 

AGT: 40205484220178240000 Capital 4020548-42.2017.8.24.0000, 

Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 19/11/2019, Sexta Câmara 

de Direito Civil). Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e REVOGO o 

benefício da justiça gratuita concedido em favor da parte autora. Sem 

prejuízo, no que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, 

formulado pela parte requerente na inicial, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 

8.078/90, estabelece a facilitação da defesa de dos direitos do 

consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a 

caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo 

que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa 

do Consumidor. Ademais, resta comprovado, ao menos nesta fase de 

cognição, a verossimilhança das alegações iniciais pelo laudo colacionado 

aos autos no ID nº 15244026, além da hipossuficiência técnica do 

consumidor. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA 

PROVA. INVERSÃO. A regra de inversão do ônus da prova pressupõe a 

dificuldade que está submetido o consumidor em demonstrar aquilo que 

alega, especialmente pela sua notória hipossuficiência técnica frente a 

matéria debatida no processo. Situação dos autos onde debatido sobre 

ocorrência de falha na prestação do serviço de atendimento médico, 

questão das mais complexas, a autorizar a inversão do ônus probatório. 

Precedentes jurisprudenciais. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 

70081089195 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/06/2019). Ante o exposto, defiro ao inversão do ônus da 

prova em favor da parte autora. Analisadas as preliminares, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, compulsando os autos, verifico 

que consta, no ID nº 20277371 pedido de perícia, o qual defiro. Assim, 

nomeio como perito judicial o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 

5329, o qual deverá ser intimado para apresentar currículo, com 

comprovação da especialização, e formulação de proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). 

Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte requerida. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, ambos do Código de Processo Civil. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002656-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUCIRLENE DIVINA DIAS (EXECUTADO)

D. DIAS & CRUZ LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002656-23.2017.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO D. DIAS & CRUZ LTDA - ME 

e OUTROS Vistos. Defiro o requerimento de penhora on line em nome 

do(s) executado(s) no valor atualizado da dívida, que perfaz o montante 

de R$517.082,51 (quinhentos e dezessete mil oitenta e dois reais e 

cinquenta e um centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 841 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Defiro, ainda, o pedido de inclusão 

de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD. Procedam-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome 

das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD. Sem prejuízo, defiro o pedido de expedição de ofício ao 

SERASA/SPC para negativação do nome das partes executadas em razão 

deste processo, conforme disposto no artigo 782, §3º, do Código de 

Processo Civil. Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 05 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001305-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001305-15.2017.8.11.0037. 
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EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ATAIDES DE PAULA 

FRANCO - ME Vistos. Defiro o pedido de busca de bens através do 

sistema INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais 

bens em nome da executada ATAIDES DE PAULA FRANCO – ME (CPNJ: 

36.949.071/0001-82), utilizando-se o Sistema INFOJUD. Juntada aos autos 

cópia das declarações de imposto de renda da executada, deverá o feito 

tramitar sob segredo de justiça, devendo a Secretaria proceder à correta 

identificação do feito. Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000445-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

MILENE ABADIA DA COSTA (EXECUTADO)

BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000445-48.2016.8.11.0037 BANCO 

DO BRASIL S/A BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME e outros (2) Vistos. 

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros das partes 

executadas, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$330.568,85 (trezentos e trinta mil quinhentos e sessenta e oito reais e 

oitenta e cinco centavos. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos 

financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o 

bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002083-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BERALDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002083-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BENEDITO BERALDO Vistos. 

Postergo a análise da petição retro para momento posterior. Intime-se a 

parte autora para juntar aos autos a certidão de óbito da parte requerida, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001876-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES (REU)

ADEMIR FERNANDES SILVA (REU)

TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001876-83.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: 

TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME, ADEMIR FERNANDES SILVA, 

ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de TORNEARIA 

CENTRO OESTE LTDA - ME e OUTROS, todos devidamente qualificados 

nos autos. Para melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita dos embargantes/requeridos, intimem-se por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, balanço contábil, carteira de trabalho e outros), sob 

pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (art. 99, 

§2º, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso 

para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006468-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE ALMEIDA MAIA OAB - BA18921 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006468-39.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP REQUERIDO: 

SANTANA S/A DROGARIA FARMÁCIAS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

RESCISÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA COMERCIAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ajuizada por MARCIELI 

VEDOVATTO EIRELI EPP em face de SANTANA S/A DROGARIA 

FARMACIAS (FARMAIS FRANCHISING S.A), ambos devidamente 

qualificados nos autos. A parte requerida arguiu preliminar, de modo que 

passo a analisá-la. Alega a requerida que o encontra-se em recuperação 

judicial e pugna pela suspensão dos autos. No entanto, ainda que a 

empresa requerida esteja em recuperação judicial, não se justifica a 

suspensão da ação ainda na fase de conhecimento, eis que carece de 

liquidez, bem como não está apta a produzir efeitos na esfera patrimonial 

da empresa recuperanda. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA 

REQUERIDA. DESCABIMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. Ainda que um 

dos réus seja empresa em recuperação judicial, não se justifica a 

suspensão da ação de cobrança ainda na fase de conhecimento, 

enquanto não formado o título executivo judicial, inexistindo risco de 

constrição do patrimônio da empresa recuperanda. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078091832, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AI: 

70078091832 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 25/10/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018). Ante o exposto, REJEITO 

a preliminar suscitada. Sem prejuízo, no que se refere ao pedido de 

inversão do ônus da prova, formulado pela parte requerente na inicial, 

estabelece a facilitação da defesa de dos direitos do consumidor, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso 

dos autos, trata-se de ação rescisória de contrato de adesão de franquia, 

de modo que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois não 

pode ser definida como relação de consumo entre as partes. Ademais, 

não resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente com base 

nos documentos juntados na inicial, tampouco o pedido de justiça gratuita, 

de modo que INDEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte 

autora. Analisada a preliminar, e estando presentes os pressupostos 
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processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos: Ø Se 

houve a prestação do serviço da franquia de suporte para supervisão da 

rede, orientação e treinamento da franqueada e funcionários; Ø Se a 

franqueadora realizou o treinamento dos funcionários anterior a 

inauguração da franquia; Ø Se a franqueadora promoveu visitas de 

consultores de campo ao menos uma vez ao mês; Ø Se a franqueadora 

forneceu as relações periódicas de produtos que foram adquiridos pelo 

franqueado; Ø Se a franqueadora forneceu o material necessário para a 

inauguração da franquia; Ø Se a franqueadora promoveu campanhas 

publicitárias de incentivo as vendas; Sem prejuízo, a fim de possibilitar às 

partes a produção de provas sobre os fatos narrados, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 27 de maio de 2020, às 15h30min. 

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes assistidas por advogado deverão 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, no máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001981-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZEO ROMAGNOLI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005019-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIZ HENN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte requerente para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias acerca da correspondência devolvida ID 29946652

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006138-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 

(EXEQUENTE)

AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA ESTREITO S.A. (EXECUTADO)

PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006138-76.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇOES S.A., AGROFUTURA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., AGROSINOP 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EXECUTADO: AGRÍCOLA 

ESTREITO S.A., PMG AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA, PAULO ROBERTO 

MOREIRA GARCEZ Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ajuizada por GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES S.A, AGROFUTURA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e AGROSINOP 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em face de AGRICOLA 

ESTREITO S.A, PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA e PAULO ROBERTO 

MOREIRA GARCEZ, ambos qualificados nos autos. No Id nº 18593195, a 

parte exequente pugna pela penhora de valores nas contas bancários dos 

executados, de parte ideal de um imóvel rural de propriedade das partes 

executadas, das quotas de capital em nome do executado PAULO 

ROBERTO MOREIRA GARCEZ da empresa COMPANHIA AVÍCOLA E 

PECUÁRIA DE BRASÍLIA COPERBRÁS e de 14% (quatorze por cento) das 

ações de emissão da CANTAGALO GENERAL GRAINS. No Id nº 

18686718, a parte executado apresenta impugnação ao pedido da parte 

exequente, alegando que não foi observada a ordem preferencial de 

penhora prevista no Código de Processo Civil. Intimada, a requerente 

apresentou manifestação, aduzindo a necessidade de reforço da 

penhora, em razão da insuficiência do bem dado em garantia. É a síntese 

do relatório. Fundamento e decido. Compulsando ao autos, verifico que a 

parte requerente pugna pelo reforço da garantia dada quando da 

realização do instrumento que instrui a ação executiva, mediante penhora 

de bens e valores dos executados, aduzindo que, ante a desvalorização 

das ações da CANTAGALO GENERAL GRAINS, estas não seriam mais 

suficientes para garantir a ação. Por sua vez, aduzem as partes 

executadas que é inviável a penhora de outros bens, antes da avaliação 

judicial da garantia real. Com efeito, o artigo 835 do Código de Processo 

Civil elenca a ordem preferencial de penhora, dispondo em seu §3º que: 

“§3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a 

coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este 

também será intimado da penhora.” Destarte, estando a dívida garantida 

por penhor, antes do deferimento da penhora de outros bens, necessário 

a penhora e avaliação da garantia real para aferir se, de fato, as ações 

dadas em penhor são insuficientes para a satisfação do crédito. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA 

PIGNORATÍCIA – CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DIVERSO DO DADO EM 

GARANTIA REAL – VIOLAÇÃO DO ART. 835, § 3º DO CPC – EXCEÇÃO 

DA EXCUSSÃO REAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 

Tratando-se de contrato garantido por penhor (garantia real), o credor 

deve, primeiramente, buscar a constrição dos bens que fazem parte da 

garantia, somente sendo autorizado a penhorar outros bens, de acordo 

com a ordem de preferência, quando houve insuficiência. Demonstrado 

nos autos que o credor sequer chegou a perfectibilizar a penhora dos 

bens dados em garantia, é ilegal a constrição de imóvel dos agravantes, 

pois eles, na condição de avalistas, garantiram o contrato com penhor, 

devendo ser obedecida a exceção de excussão real, prevista no art. 835, 

§ 3º, do CPC. (TJ-MS - AI: 14071897320198120000 MS 

1407189-73.2019.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

27/02/2020). Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, os pedidos de penhora 

de itens 1, 2, 3 e 4. Por sua vez, DEFIRO a penhora de 14% (quatorze por 

cento) das ações de emissão da CANTAGALO GENERAL GRAINS, de 

titularidade da executada AGRÍCOLA ESTREITO S.A. Intimem-se os 

executados, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente para que tome 

ciência da penhora. Para garantia de constrição, servirá a presente como 

oficio a Junta Comercial, que deverá ser encaminhado pelo próprio 

exequente, devendo ser comprovado nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias. Para avaliação das ações, nomeio a empresa FORENSE LAB, com 
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sede na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edifício Helbor Dual Business 

Office & Corporate, sala 1405, bairro Alvorada, CEP: 78048-250, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 98112-2338, a qual deverá ser intimada para 

designar perito habilitado com especialidade técnica para realização da 

perícia, com apresentação de currículo, com comprovação da 

especialização, e formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do 

Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba honorária 

pelas partes executadas. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, ambos do Código de Processo Civil. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME (EXECUTADO)

LICIANE STACHELSKI SAUGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000706-76.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADO: 

LICIANE STACHELSKI SAUGO, ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE 

MATO GROSSO - SICOOB em face de LICIANE STACHELSKI SAUGO e 

ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME, devidamente qualificados nos autos. 

No ID nº 21332037, a excipiente/executada ALIMENTOS interpôs exceção 

de pré-executividade, alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva, sob o 

argumento de que a empresa não pode figurar como avalista em favor de 

terceiros, conforme contrato social constante no ID nº 21332291. Instado, 

o excepto/exequente manifestou-se no ID nº 22202021, pugnando pela 

rejeição do pedido. É o breve relatório. Fundamento e decido. A exceção 

de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa 

disponível ao(s) executado(s), independentemente do uso dos embargos 

à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, 

que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não 

permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar 

documentação hábil a comprovação de desconstituição do título em que se 

funda o direito do exequente. No caso dos autos, a parte executada 

ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME alega, em sede de exceção de 

pré-executividade, que a empresa não é parte legítima para figurar como 

avalista no título executado, por conta da cláusula constante no contrato 

social. Conforme se observa, o contrato social da empresa, em sua 

cláusula sexta, dispõe que: “6 – A administração da sociedade caberá aos 

sócios em conjunto ou, individualmente, com poderes e atribuições de 

representar, administrar o uso do nome empresarial, para representação 

Ativa, Passiva, Judicial e Extra Judicial, vedado, no entanto, em atividades 

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 

imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, de conformidade 

com o que dispõe os artigos 997, VI, 1.013, 1.015, 1.064, todos do Código 

Civil.” Desta forma, o contrato da empresa executada prevê que é vedado 

os sócios assumirem obrigações em favor de terceiros sem autorização 

do outro sócio, o que de fato ocorreu, pois ausente a 

anuência/autorização do sócio HÉLIO SAUGO. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM 

DOS SÓCIOS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. Não 

havendo qualquer cláusula no contrato social mencionado que declare a 

imprescindibilidade de ambos os sócios para a assinatura de contratos da 

empresa, não há que se falar em nulidade do título executivo. Agravo de 

instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 70081217705, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco 

de Vasconcellos, Julgado em: 10-07-2019). Ante o exposto, ACOLHO a 

exceção de pré-executividade para RECONHECER A ILEGITIMIDADE 

PASSIVA da parte executada ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME em 

relação a Cédula de Crédito Bancário nº 7760-4 e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito ao executado 

ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Condeno a excepta/exequente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios com base no artigo 85, 

§§2º e 8º, do Código de Processo Civil, os quais arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Sem prejuízo, para prosseguimento da ação, intime-se a 

parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos certidão 

atualizada da matrícula do imóvel indicado, quando, então, será analisado 

o pedido de ID nº 21294543. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005927-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DOMINGOS DE ABREU (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005927-06.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JACQUELINE GUADAGNIN RÉU: 

AMILTON DOMINGOS DE ABREU Vistos. Compulsando os autos, ante as 

alegações de ID nº 20861231, intime-se a parte requerente para QUE, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente a via original do cheque de ID nº 

14954895. Sem prejuízo, para melhor análise do pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita da parte embargante/requerida, intime-se, por 

meio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e outros), sob pena 

de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam os autos concluso 

para análise. Certifique-se o necessário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001483-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARQUES MANSAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001483-61.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: SERGIO MARQUES 

MANSAN Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por 

BANCO BRADESCO em face de SERGIO MARQUES MANSAN, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 
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reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Em caso de não pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, 

§3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte executada 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003759-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA IND E COM DE CALHAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003759-94.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BRADESCO SAUDE S/A REQUERIDO: PARANA IND E COM 

DE CALHAS LTDA - ME Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme 

requerido, expedindo-se ofício ao Banco Bradesco para que informe, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se houve pagamento por parte da requerida e, 

em caso positivo, se os valores foram devidamente creditados na conta 

da Bradesco Saúde, encaminhando-se juntamente cópia da petição de ID 

25047413. Após, intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 6 de março 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003961-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PIETRA CATELLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003961-71.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT REQUERIDO: 

PEDRO HENRIQUE PIETRA CATELLA Vistos. Conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, mostra-se cabível a inserção de 

restrição de circulação, via RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, 

no escopo de efetivar o cumprimento da decisão liminar, quando válida a 

notificação extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a 

mora do devedor. Neste sentido, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de 

circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo 

em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial conhecido e não 

provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª 

Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o 

exposto, defiro o pedido de restrição do veículo objeto da lide. Proceda-se 

às diligências a fim de se incluir a restrição de circulação no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD. Sem prejuízo, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo 

período de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se 

a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

NEOFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VANESSA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000043-30.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: NEOFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 

LTDA - ME, VANESSA PEREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO 

CAVALCANTE FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos. Defiro o requerimento 

retro. Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020, às 

13h30min. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada; não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 67770 Nr: 169-44.2010.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE DE SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA 

PESCINELLI - OAB:341440, ALISSÉIA LUCIANA DE SOUZA MUNHOZ - 

OAB:327478, ANDRÉIA ERNANDES MARTINS - OAB:229525, FLAVIO 

JOSÉ PEREIRA NETO - OAB:MT/11.780, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 169-44.2010.811.0037 (Código 67770)

Vistos.

Da análise dos autos, verifico que foi deferida a citação por edital da parte 

requerida à fl. 128, de modo que CHAMO O FEITO À ORDEM E REVOGO a 

decisão anterior de fl. 143.

 Assim, cumpra-se o despacho de fl. 128, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105299 Nr: 4305-50.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A C. F. I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FERREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, considerando que a guia juntada se 

refere a custas e não a diligência.
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 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 111470 Nr: 1881-98.2012.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO EPITACIO DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº: 1881-98.2012.811.0037 (Código 111470)

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117118 Nr: 7790-24.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDSON GONÇALVES CAVALCANTE 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para DETERMINAR a busca e apreensão do veículo 

descrito como “Caminhão Volvo FH 400 6X2T, placa KAR 0563, ano 

modelo 07/07, diesel, cor Branca, chassi n. 9BVASGOC97E732295 e os 

semi reboques: a) RANDON, modelo SR CA, placa DEJ5199, ano modelo 

01/02, cor branca, chassi n. 9ADG075212M168319, renavan n. 766790; b) 

RANDON, modelo SR CA, placa KEJ 5179, ano modelo 01/02, cor branca, 

chassi n. 9ADG075212M168318, renavan n. 766790517.Confirmo a liminar 

de fls. 32/33.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, o qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais.Após 

o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117500 Nr: 8176-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.350, LUCIANO ROCHEDO BENTO - OAB:45828/RS, MICHELE 

MENNA SOARES - OAB:38936/RS

 Processo nº: 8176-54.2012.811.0037 (Código 117500)

Vistos.

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária a abertura de novo volume, tendo em 

vista que os autos não devem ultrapassar 200 (duzentas) folhas.

Sem prejuízo, antes de analisar o pedido de fl. 198, intime-se a parte 

exequente para juntar o cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 121755 Nr: 4276-29.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF-AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTA INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CZERWINSKI - OAB:RJ 

154.492, ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - OAB:MT 14.811, 

GISELLE JULIANA DOS SANTOS - OAB:RJ"S" 2.341-1-A, MARCELO 

DOS SANTOS BARBOSA - OAB:MT 4.886, RAPHAEL BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:10617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AUGUSTO BERTOLUCI - 

OAB:82628/SP

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida à devolução do 

indébito do valor de R$ 28.897,00 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e 

sete reais), valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 130514 Nr: 3145-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA DE CAMPOS BRUNETTA, LARA DE 

CAMPOS BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - OAB:OAB/MG 

91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado à fl. 

136, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.Custas e 

honorários advocatícios nos termos do acordo.Com a renúncia do prazo 

recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de março 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148342 Nr: 3619-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA 

TELEFONICO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEMARKETING 

LTDA - ME, ELIANE PAULA DA SILVA COBRANÇA (EPS ASSESSORIA DE 
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COBRANÇA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CASSEMIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SP/153.170, TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 152440 Nr: 5561-86.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIKA TRADE MARK COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:

MT 19.369-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANIZIA MUNIQUE MOREIRA 

DE SOUZA - OAB:OAB/GO 25.927E, Leonardo Bezerra Cunha - 

OAB:OAB/GO 14.190

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 153710 Nr: 6117-88.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337/O, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil para DETERMINAR que a parte requerida proceda à 

matrícula imediata da parte requerente no sétimo semestre do curso de 

Enfermagem e, por consequência, permita o acesso a todos os benefícios 

relacionados ao curso, tais como portal e outros.Confirmo a liminar de fls. 

141/142.Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes 

fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 

da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 156614 Nr: 7468-96.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, HELENISE SESTI REGHELIN - OAB:55752/rs, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Processo nº: 7468-96.2015.811.0037 (Código 156614)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

 Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 165608 Nr: 2952-96.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL CAVALCANTE SILVA 

- OAB:18375, JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - OAB:249220, 

JOSE ROBERTO COVAC - OAB:93102

 Processo nº: 2952-96.2016.811.0037 (Código 165608)

Vistos.

Oficie-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, solicitando 

informações sobre o julgamento do agravo de instrumento nº 

1004918-98.2019.4.01.0000, tendo em vista a Secretaria deste Juízo não 

ter acesso ao sistema, conforme a certidão de fl. 816.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 165739 Nr: 3020-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT/23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:SP/206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3020-46.2016.811.0037 (Código 165739)

Vistos.

Defiro o pedido retro.

Proceda-se a citação da parte executada no endereço indicado, conforme 

requerido pela parte autora à fl. 106.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 171752 Nr: 6083-79.2016.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR RODRIGUES CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: 1)DECLARAR a inexistência de débito entre as 

partes, referente ao contrato de nº 16061835;2)CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo 

INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta 

sentença;Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202540 Nr: 9321-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS 

LTDA ME, NERCINO CARNEIRO GOVEIA JUNIOR, MIRIAN ALINE ABI 

GOVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, KEIT 

DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 

15.674

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18034 Nr: 96-53.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA G. DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37184 Nr: 5142-18.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENÍNSULA INTERNATIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA ROSA MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO LOUREIRO - 

OAB:23863, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:PR.26.571, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL 

BISCAIA - OAB:24029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42439 Nr: 6835-03.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA MARILI RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:MT/ 7.680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 4484-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR ASSESSORIA JURÍDICA E 

CONTABILIDADE EM GERAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71477 Nr: 3792-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLOS ANDREY HERBERTS, ADOLFO 

HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED HENRIQUE SILVA 
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GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - OAB:, 

NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116187 Nr: 6813-32.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987, 

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23546/O, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA 

MENDONÇA - OAB:17086/O, João Conceição Neves - OAB:14.897-MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões do 

recurso, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125376 Nr: 7946-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRDMLDMG-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, KEIT 

DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 

15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138166 Nr: 9124-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, KEIT 

DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145904 Nr: 2491-61.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146592 Nr: 2805-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNONA ALVES RIBEIRO DA SILVA, 

MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156033 Nr: 7193-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ANTONIO BAZANELLA, GRANOPAR 

ARMAZENS GERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 
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OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217118 Nr: 7444-63.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLÁUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 

14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 2435 Nr: 92-55.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMA OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:MT/14.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 92-55.1998.811.0037 (Código 2435)

Vistos.

Considerando a petição retro, defiro o postulado e DETERMINO a 

suspensão do processo por 01 (um) ano, conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 6671 Nr: 203-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, FABIANO 

COSTA TERUEL, JOSÉ ROBERTO TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Aparecida Pérez 

Herédia - OAB:4.762-A

 Processo nº 203-39.1998.811.0037 (Código 6671)

Vistos.

Ante a impossibilidade de citar a parte executada JOSÉ ROBERTO TERUEL 

pessoalmente, cite-a, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias para que se 

considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12061 Nr: 841-04.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ROGÉRIO MARHOLT - 

OAB:2.450-E MT, LUCIENE ALVES NUNES - OAB:2.557-E MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9.552

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18224 Nr: 228-13.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPAPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 3756-50.2005.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI EDEGAR ABEEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3756-50.2005.811.0037 (Código 35709)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para juntar o cálculo atualizado da dívida em 

10 (dez) dias.

Com a juntada dos cálculos, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 377, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 37500 Nr: 83-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO, ESPÓLIO DE 

LÍRIO ROSSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, AMAURI CARLOS ERZINGER - OAB:9687-PR

 Processo nº: 83-15.2006.811.0037 (Código 37500)

Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 318. Designe-se data para venda judicial do bem 

avaliado à fl. 307, de acordo com as datas informadas pelo leiloeiro 

judicial.

Nomeio como leiloeiro judicial a empresa “Balbino Leilões”, que poderá ser 

encontrada na Rua 02, quadra 07, nº 264, Residencial J.K – B. Boa 

Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78.068-000, devendo ser intimada para a 

realização dos trabalhos.

Expeça-se edital para afixação no lugar de costume e publicação, fazendo 

constar a existência de eventual ônus.

Em observância ao disposto no item 6.7.51 da CNGC e art. 24, parágrafo 

único do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, que deverá 

ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorário em 2,5% (dois e meio por cento).

Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo do leiloeiro, nos 

moldes do artigo 884 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 3130-94.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RAUL GNIGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 33130-94.2006.811.0037 (Código 40666)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 175. Expeça-se ofício a Caixa Econômica Federal 

para que forneça o extrato de saldo devedor referente à R.03 e R.05, 

encontradas na matricula do imóvel nº 928, em nome do executado 

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA.

Com a vinda das informações, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 4201-34.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILIO REGINATO, SUZANA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 4201-34.2006.811.0037 (Código 41755)

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico o executado ATILIO foi citado por edital e 

representado pela Defensoria Pública, tornando-se desnecessária a 

intimação do curador especial em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RÉU CITADO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. 

NECESSIDADE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: A decisão recorrida 

não se caracteriza como despacho de mero expediente, com cunho 

simplesmente ordinatório, mas reveste-se de cunho decisório. MÉRITO: 

Tratando-se de parte citada por edital e representada pela Defensoria 

Pública, deverá também ocorreu a intimação do devedor por edital para 

cumprimento da sentença, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do COC. 

Decisão reformada. REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E 

DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080287147, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 11/04/2019).

Deste modo, intime-se o executado nos termos do artigo 513, §2º, IV, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, proceda-se a busca do endereço da parte executada 

SUZANA através dos convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Sem prejuízo, expeça-se ofício às concessionárias de água e energia, 

bem como às empresas de telefonia, para que preste informações quanto 

ao atual endereço da parte executada.

Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 6184-68.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- OAB:MT 13.068, VANESSA APARECIDA VIEIRA - OAB:MT 12.415

 Processo nº 6184-68.2006.811.0037 (Código 43659)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 261.

Deste modo, intimem-se o executado, na pessoa de seus advogados e, 

não havendo patrono constituído, intime-o pessoalmente para, no prazo de 

05(cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, livres e 

desembaraçados de ônus, conforme disposição dos artigos 772, III e 774, 

V, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 47800 Nr: 3226-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3226-75.2007.811.0037 (Código 47800)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 219, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.
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Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54739 Nr: 2305-82.2008.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL BRASIL TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUENO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, UMBERTO 

JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia Elizabete devecchi - 

OAB:9223/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões do 

recurso, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57808 Nr: 5400-23.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, retirar carta precatória e comprovar sua 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 74962 Nr: 7280-79.2010.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOSA FARIAS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA BALBINO CAJANGO - 

DEF.PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7280-79.2010.811.0037 (Código 74962)

Vistos.

Tendo em vista que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, dê-se 

vista à esta para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 102513 Nr: 1892-64.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE BRASIL PETRÓLEO LTDA, ASPEN 

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAFAREL & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MONTE - OAB:159383, 

VERA CECÍLIA C. DE . FERREIRA MONTE - OAB:128.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1892-64.2011.811.0037 (Código 102513)

Vistos.

Considerando que, por força da decisão proferida nos autos dos 

embargos de terceiro em apenso (código 206665), a execução 

encontra-se suspensa com relação ao imóvel de matrícula 10.353 do CRI 

desta Comarca e ao pedido de penhora de combustível na empresa 

embargante, postergo a análise do pedido de fls. 116/118 para momento 

posterior ao julgamento dos embargos de terceiro em apenso.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102532 Nr: 1914-25.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTROSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

CEREAIS LTDA ME, NERCINO CARNEIRO GOVEIA JUNIOR, MIRIAN ALINE 

ABI GOVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, MARCOS 

PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT 9565, RAUL ANTUNES MACEDO 

- OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108278 Nr: 7441-55.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVACI GHISI, MARIA DAS GRAÇAS GHISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17134, CRISTIANE KUCHTA - OAB:47477, DARLEY DA 

SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112496 Nr: 3004-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍVIO FURMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 
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12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS POMIN - 

OAB:PR/ 26.982

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, retirar carta precatória e comprovar sua 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 112675 Nr: 3175-88.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867-A, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:MT 

11011, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3175-88.2012.811.0037 (Código 112675)Vistos.Defiro o 

pedido e determino a adjudicação do imóvel penhorado em favor do 

exequente, pelo valor da avaliação, devidamente corrigido (ART. 876, do 

CPC), devendo ser realizada a expedição de carta de adjudicação para 

registro da propriedade do bem, nos termos do artigo 825, I, do 

CPC.Intime-se a parte executada, por seu advogado, desta decisão; não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente.Destarte, uma vez 

assinado o auto de adjudicação, no prazo de 20 dias, o interessado 

deverá providenciar o necessário para a expedição de carta de 

adjudicação, indicando as cópias para formação do instrumento e o 

recolhimento das custas de expedição.Em seguida, feitas as conferências 

necessárias pela Serventia, o que deverá ser certificado, expeça-se carta 

de adjudicação e, havendo requerimento expresso, mandado de imissão 

ou ordem de entrega ao adquirente, encaminhando para assinatura.No 

mais, caso o valor do crédito seja superior ao valor do bem adjudicado, 

deverá o exequente providenciar a elaboração de novos cálculos, 

prosseguindo a execução pelo saldo remanescente.Sem prejuízo, 

considerando o lapso temporal desde a primeira avaliação (fls. 77/80), 

expeça-se mandado de avaliação do imóvel matriculado sob nº 5.221 

penhorado às fls. 65/67, no prazo de 10 dias.Outrossim, defiro o pedido 

de penhora no rosto dos autos, nº 4955-73.2006.811.0037 (Código 

42471), da 2ª Vara Civil desta Comarca, referente a eventual crédito 

existente em face do VILMAR MARTIGNAGO no valor de 

R$351.653.Oficie-se ao Juízo 2ª Vara Cível desta Comarca para que 

proceda com o registro da penhora naquele feito.Feita a penhora, 

intime-se o executado, por seu advogado, nos termos do art. 841 do CPC; 

não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 05 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 112708 Nr: 3112-63.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES ALVES, ELMO EPITACIO DE 

SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO EPITACIO DE SOUZA - ME, ELMO 

EPITÁCIO DE SOUZA, CLEIDMAR DE SOUSA SILVA, CLEIDMAR DE S. 

SILVA - ME, RENATO RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

RENATO RODRIGUES ALVES - OAB:TO/3203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Processo nº: 3112-63.2012.811.0037 (Código 112708)

Vistos.

Compulsando os autos, entendo que é o caso de indeferimento do pedido 

de remessa dos autos à Contadoria, devendo o exequente trazer aos 

autos a dívida devidamente atualizada para cobrança de valores 

remanescentes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115078 Nr: 5596-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:MT 8.194-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 118533 Nr: 894-28.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDSON GONÇALVES CAVALCANTE 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:I.DECLARAR rescindido 

o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, referente ao 

veículo descrito como “Caminhão Volvo FH 400 6X2T, placa KAR 0563, 

ano modelo 07/07, diesel, cor Branca, chassi n. 9BVASGOC97E732295 e 

os semi reboques: a) RANDON, modelo SR CA, placa DEJ5199, ano 

modelo 01/02, cor branca, chassi n. 9ADG075212M168319, RENAVAM n. 

766790; b) RANDON, modelo SR CA, placa KEJ 5179, ano modelo 01/02, 

cor branca, chassi n. 9ADG075212M168318, RENAVAM n. 

766790517.II.CONDENAR a parte requerida ao pagamento da restituição do 

valor de R$ 13.237,14 (treze mil duzentos e trinta e sete reais e quatorze 

centavos), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar 

do efetivo prejuízo.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 

da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 121165 Nr: 3661-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUNIVEL RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 Processo nº: 3661-39.2013.811.0037 (Código 121165)

Vistos.

Antes de analisar o pedido de fls. 203 e 264, intime-se a parte exequente 

para juntar o cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 121909 Nr: 4433-02.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMINI & DAMINI LTDA, GIRLEI DAMINI, 

ALESSANDRA MARCIA BRUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 4433-02.2013.811.0037 (Código 121909)

Vistos.

Ante a petição retro, dê-se vista à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso para que se manifeste quanto ao pedido de julgamento antecipado 

da lide, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 125320 Nr: 7889-57.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, MARIANA 

ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:MT 22977A, MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a 

quantia de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC. Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, 

estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 132406 Nr: 4723-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL MARI & CIA LTDA, ARNO JOSÉ MARI, 

ISABEL MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº: 4723-80.2014.811.0037 (Código 132406)

 Vistos.

Considerando a determinação nos autos dos Embargos de Terceiro de 

código 232841, de suspensão dos atos construtivos com relação aos 

valor depositados nestes autos pelo terceiro TIAGO DOS SANTOS 

SABADIM, indefiro, por ora, o pedido de fl. 164.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134885 Nr: 6694-03.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MATANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiry Antônio da Silva Ávila - 

OAB:6.090/MS, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, 

TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT, THIAGO JOVANI - OAB:MS/ 

11736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerente 

para, no prazo 15 dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 136493 Nr: 7939-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUETO INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7939-49.2014.811.0037 (Código 136493)

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 138135 Nr: 9103-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO 

DPVAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:11439

 Processo nº: 9103-49.2014.811.0037 (Código 138135)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado pela SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A em face de VICTOR 

HUGO VIDOTTI, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 202/205, foi realizado bloqueio nas contas do executado, a qual 

restou positivo.
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Intimada por DJE, a parte executa permaneceu inerte, conforme certidão 

de fl.208.

À fl. 207, a parte exequente manifesta pela expedição de alvará, bem 

como pela extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, tendo em vista os valores bloqueados às fls. 

202/205.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houver, pela parte executada.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o alvará judicial eletrônico dos 

valores bloqueados às fls. 202/205, em favor do da parte exequente, 

conforme os dados bancários indicados à fl. 207, nos termos do artigo 

450 da CNGC Judicial.

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141025 Nr: 194-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN, IOLANDA 

MENEZES GALVÃO, ROMELIO SALLES DALCIN, CLARA BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT / 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO BARUFALDI - 

OAB:OAB/MT 14473 A, CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - 

OAB:55179/RS, LUÍS FERNANDO BARUFALDI - OAB:65.309-RS, LUIS 

FERNANDO ROESLER BARUFALDI - OAB:65309 RS, NATALIA INEZ 

IORA - OAB:73202 RS, WILSON ALEXANDRE BARUFALDI - 

OAB:OAB/RS - 47058, WILSON BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143280 Nr: 1292-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMINI & DAMINI LTDA, GIRLEI DAMINI, 

ALESSANDRA MARCIA BRUCH DAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145043 Nr: 2071-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANDRI LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, retirar carta precatória e comprovar sua 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 146284 Nr: 2673-47.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUETO INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI FRIZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Processo nº: 2673-47.2015.811.0037 (Código 146284)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

 Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Sem prejuízo, proceda-se ao desapensamento dos processos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146496 Nr: 2772-17.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES MARICATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155131 Nr: 6816-79.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINE TRINDADE VIEIRA, JOSÉ MESSIAS 
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DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 155249 Nr: 6874-82.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO GONÇALVES, JONAS GONÇALVES, 

ANTONIO SANTO RENOSTO, DANILO ANTONIO ROMAN - ESPÓLIO, DECIO 

CADORE - ESPÓLIO, JOÃO GONÇALVES - ESPÓLIO, PAULO ROBERTO 

DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO VALERIO FERRARI - 

OAB:PR/33830, LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - OAB:45893/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LUBASINSKI 

FERNANDES - OAB:66..887

 Processo nº: 6874-82.2015.811.0037 (Código 155249)

Vistos.

Inicialmente, chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fl. 460, visto 

que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal afeta 

somente as demandas que versem sobre expurgos inflacionários dos 

rendimentos das cadernetas de poupança, e o presente feito visa a 

repetição de indébito de correção monetária cobrada a maior pelo banco 

requerido nos financiamentos agrícolas de produtores rurais, tratando-se, 

portanto, de matéria diversa.

Outrossim, considerando que, conforme dispõe a Súmula 410 do Superior 

Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui 

condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer e, ante a astrinte fixada na decisão de fl. 

463, intime-se o requerido pessoalmente para apresentar os documentos 

indicados, conforme determinado.

Com a juntada dos documentos ou decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 156118 Nr: 7231-62.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON BENTO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:MT 8.995, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT 8.527, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Vistos.

 Declaro encerrada a instrução.

 Saem os presentes intimados para apresentarem memoriais finais no 

prazo legal, na forma sucessiva.

 Após, concluso para sentença.

 Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 160616 Nr: 673-40.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EURIDICE DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO 

RODRIGUES DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELSON ANTONIO FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIÉS NUNES PEREIRA - 

OAB:25015

 Processo nº: 673-40.2016.811.0037 (Código 160616)

Vistos.

Ante a petição de fl. 129, defiro o pedido e determino o cancelamento da 

audiência designada.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, 

para que compareça ao Núcleo da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso e promova o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 164626 Nr: 2502-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORNAC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ALMEIDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLYSSON PEREIRA CAMPOS - 

OAB:MG/ 101.913, ELANE CRISTINA CALDEIRA - OAB:MG/163459, 

RENATA ALTIVO DELLARETTI - OAB:MG/ 85467, ROBERTA 

PARREIRAS MORAIS - OAB:MG/ 134984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B

 Processo nº: 2502-56.2016.811.0037 (Código 164626)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 101/102, o exequente pugna 

pela expedição de ofício aos órgãos de trânsito estaduais e federal, a fim 

de que constem em seus bancos de dados a informação de proibição de 

circulação, com a finalidade de apreensão do veículo restrito.

No entanto, verifico que o veículo já encontra-se com restrição de 

circulação, de modo que indefiro o pedido.

Por outro lado, a parte executada informa que o veículo encontra-se com 

alienação fiduciária, todavia, a existência de alienação fiduciária não 

impede a inserção de restrição junto ao Sistema Renajud.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇAO 

MONITÓRIA. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO 

VEICULO PENHORADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

POSSIBILIDADE. A existência de alienação fiduciária sobre o veículo 

penhorado não impede a inserção de restrição de transferência junto ao 

Sistema Renajud. Caso em que a anotação visa a impossibilitar a 

transferência do bem a terceiro de boa-fé, sem o conhecimento do 

exeqüente, bem como a dar efetividade à pretensão. AGRAVO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069365047, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 

13/10/2016). (TJ-RS - AI: 70069365047 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 
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Data de Julgamento: 13/10/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/10/2016)

Sem prejuízo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174834 Nr: 7864-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA ROSA GOMES, LIVIA SANFELICE 

GOMES, PAULO ROGÉRIO GOMES, GUSTAVO VILELA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:MT 8675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 178405 Nr: 9805-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJR TANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

JONAS WOLTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 9805-24.2016.811.0037 (Código 178405)

Vistos.

Primeiramente, ante a manifestação de fl.91, proceda-se a exclusão de 

restrição do veículo de fl. 89 no Sistema Renajud.

Sem prejuízo, em consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do 

Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão da execução pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado os executados ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229786 Nr: 4330-82.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas 

regras do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 232841 Nr: 5891-44.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN KAROLINE DE AGUIAR RODRIGUES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida à devolução do 

indébito do valor de R$ 28.897,00 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e 

sete reais), valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20371 Nr: 1882-35.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA GONZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:OAB/SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:MT 5.089-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 1882-35.2002.811.0037, Protocolo 

20371, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101996 Nr: 1413-71.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI, TEREZA ALVES 
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DE BARROS CALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, ILISEU 

CARLOS KOZIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIBELLY DE JESUS 

AMARAL, para devolução dos autos nº 1413-71.2011.811.0037, Protocolo 

101996, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112783 Nr: 3185-35.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE MARIA ARALDI - ME, Arlete Maria 

Araldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARA DE OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 3185-35.2012.811.0037, Protocolo 112783, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140381 Nr: 10450-20.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALVES RODRIGUES, EDY PINESSO ALVES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA, WELVA 

ETERNA MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179/MT, HENNYNK FERNANDO PRATES - OAB:MT 20967-O, 

TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O, wellington marlos salls berg - 

OAB:18393

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HENNYNK 

FERNANDO PRATES, para devolução dos autos nº 

10450-20.2014.811.0037, Protocolo 140381, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001550-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001550-89.2018.8.11.0037. AUTOR(A): J. O. I. REU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o indeferimento 

administrativo do pedido de pensão por morte. Após, com ou sem 

manifestação e de tudo certificado, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006819-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL REDZA RUTU O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006819-12.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ISABEL REDZA RUTU O REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Da análise dos autos, 

verifico que a mídia contendo a oitiva do informante Geovane Tsererureme 

Dzaywa se encontra sem áudio. Assim, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste se possui interesse na 

designação de nova audiência para a oitiva do referido informante. Após, 

com ou sem manifestação e de tudo certificado, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002939-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARA RUBIA ALVES DE RESENDE OAB - MT20985/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES DE MELO (REQUERIDO)

JACINTO BARBOSA MEIRELES (REQUERIDO)

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que o endereço para citação dos 

executado, não pertence ao Município de Primavera do Leste/MT. Certifico 

ainda que o advogado do exequente deverá no prazo de 15 dias fornecer 

o endereço correto o requerer o que de direito. Primavera do Leste, 6 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (66) 35001100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005605-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

1005605-49.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 6 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007242-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ AGNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007242-35.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JORGE LUIZ AGNE 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANITA MARIA RUARO DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1001459-33.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 6 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003923-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR VALTER SACCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

1003923-59.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 6 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68992 Nr: 1301-39.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELIG CÉZAR & CIA LTDA - ME, JAINE LUCI 

SELIG CEZAR, LOI OSCAR SELIG JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Processo nº: 1301-39.2010.811.0037 (Código 68992)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de SELIG CEZAR & CIA LTDA, JAINE LUCI SELIG 

CEZAR e LOI OSCAR SELIG JUNIOR, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 82 a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pela parte executada, conforme informado pela exequente à fl. 

82.

 Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor 

do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49651 Nr: 5025-56.2007.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ANTUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104314 Nr: 3281-84.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO - PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110295 Nr: 629-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143174 Nr: 1254-89.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27113 Nr: 4-07.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & SANTANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE APARECIDA DE 

SANTANA BELLINI - OAB:376569, GLAUCIELE SCHOTT DE SANTANA 

BORGES - OAB:326215

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões, caso queira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101089 Nr: 692-22.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPARINO DE JESUS OLIBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:MT/15668/O, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122009 Nr: 4534-39.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, MARILENE DE AGUIAR CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, JOSÉ ROBERTO CURVO GARCIA - 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões, caso queira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164011 Nr: 2225-40.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim, nos termos da legislação vigente 

e do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005839-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005839-65.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser certificado, 

desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e determino a 

expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007808-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007808-18.2018.8.11.0037. AUTOR(A): W. A. C. B. REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por 

WELLIX AZAAF CORREA BRITO, representado por MARIA FATIMA 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA BRITO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora, após síntese histórica, sustenta preencher os requisitos para a 

obtenção do benefício previdenciário de pensão por morte, eis que era 

filho de Deuscimar Nascimento de Brito, falecido em 16/05/2018, o qual era 

segurado da previdência social. Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação (id n. 19452202), requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, ante a ausência dos requisitos. Impugnação à 

contestação no id n. 20165269. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do direito ao recebimento de pensão por 

morte, nos moldes da Lei n. 8.213/91. A Lei nº 8.213/91, em seu art. 74, 

preceitua que: Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data: I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após 

o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 

(noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida. (...) A concessão do 

supramencionado benefício depende do preenchimento dos seguintes 

requisitos: demonstração da qualidade de segurado do “de cujus”; 

condição de dependência econômica de quem objetiva a pensão; a 

ocorrência do evento morte do segurado. No que tange à condição de 

dependência em relação ao de cujus, o art. 16 da Lei n. 8.123/91 prevê 

três classes de dependentes, ipsis litteris: Art. 16. São beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta 

ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (...) § 

4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada. O art. 77, da referida lei, 

dispõe que: Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, 

será rateada entre todos em parte iguais. (...) § 2º O direito à percepção 

da cota individual cessará: I - pela morte do pensionista; II - para o filho, a 

pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 

vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave; III - para filho ou irmão inválido, 

pela cessação da invalidez; IV - pelo decurso do prazo de recebimento de 

pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do § 5º. V 

- para cônjuge ou companheiro: a) se inválido ou com deficiência, pela 

cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os 

períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c; b) em 4 

(quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 

(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável 

tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do 

segurado; c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de 

acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o 

óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo 

menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 1) 3 

(três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 2) 6 (seis) 

anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 3) 10 (dez) 

anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 4) 15 

(quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 5) 20 

(vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de 

idade; 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. VI - 

pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei. (...) Veja-se o 

entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA 

UNIÃO ESTÁVEL. I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo 

o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data 

do óbito do segurado. II - Considerando que o falecimento ocorreu em 

21.09.2014, aplica-se a Lei nº 8.213/91. III - A qualidade de segurado do 

falecido está demonstrada, tendo em vista que era beneficiário de 

aposentadoria por invalidez. IV - O conjunto probatório existente nos autos 

comprovou razoavelmente a existência da união estável na época do 

óbito. V - Na condição de companheira, a dependência econômica da 

autora é presumida, na forma do § 4º, do art. 16 da Lei nº 8.213/91. VI - 

Termo inicial do benefício mantido na data do requerimento administrativo 

(09.10.2014). VII  -  Apelação improvida.  (TRF-3 -  Ap: 

00360334720174039999 MS, Relator: JUIZ CONVOCADO OTAVIO PORT, 

Data de Julgamento: 21/03/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/04/2018). PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. CONCESSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE CUJUS". 

QUALIDADE DE DEPENDENTE. ESPOSA. COMPROVAÇÃO. 

CONSECTÁRIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A concessão do benefício de 

pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de 

dependente de quem objetiva a pensão. 2. Não será concedida a pensão 

aos dependentes do instituidor que falecer após a perda da qualidade de 

segurado, salvo se preenchidos, à época do falecimento, os requisitos 

para obtenção da aposentadoria segundo as normas então em vigor. 3. 

Considerando que o falecida ostentava a condição de segurado na data 

do óbito, devida a concessão de pensão por morte à dependente. 4. 

Comprovado nos autos a manutenção do casamento até o advento da 

morte do segurado, devida a concessão de pensão por morte a 

dependente. 5. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo 

STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 6. Reconhecido o direito da parte, 

impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos 

termos do art. 497 do CPC. (TRF-4 - AC: 50475463120164049999 

5047546-31.2016.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, 

Data de Julgamento: 21/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR). No caso sub judice, verifico que a parte requerente não logrou êxito 

em comprovar a qualidade de segurado do de cujus, tendo em vista que 

os documentos juntados não demonstram que o falecido manteve a 

qualidade de segurado até o momento de seu óbito. Consoante às lições 

colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, 

ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é 

cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona 

que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos 

termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu 

comprovar suas alegações. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, extingo o processo. Isento de custas e despesas 

processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003162-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON MACEDO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003162-62.2018.8.11.0037. AUTOR(A): EVERTON MACEDO RODRIGUES 

DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

POR MORTE ajuizada por EVERTON MACEDO RODRIGUES DE SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora, após síntese histórica, sustenta 

preencher os requisitos para a obtenção do benefício previdenciário de 

pensão por morte, eis que conviveu em união estável com Bruno Bahia da 

Silva, falecido em 10/05/2017, o qual era segurado da previdência social. 

Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação, conforme certificado no id n. 15713458. Em 

audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) informantes e 1 (uma) 

testemunha. A parte requerida, devidamente intimada para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE 

ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

De início, tendo em vista a ausência de apresentação de contestação pela 

parte requerida, DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Todavia, assinalo que, apesar de não ter 

apresentado contestação no prazo estipulado, contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não se aplicam os efeitos 

materiais da revelia. Com efeito, o artigo 345, II, do Código de Processo 

Civil, dispõe que não se aplicam as disposições atinentes à confissão ficta 

e os efeitos da revelia previsto no artigo 344 do CPC, já que o litígio versa 

sobre direitos indisponíveis. Neste sentido o seguinte aresto: APELAÇÃO 

— AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EFEITO MATERIAL DA REVELIA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA — ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — NÃO APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE 

RECEBIMENTO DE UNIDADE HABITACIONAL DO PROGRAMA DE 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA DO MUNICÍPIO — SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

— INEXISTÊNCIA — CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS — 

SORTEIO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. “É orientação pacífica 

deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos 

fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são 

considerados indisponíveis (AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 

117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e 

AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 3/8/2012)” (STJ, REsp 1666289/SP). (...). (TJMT – N.U 

0000185-17.2010.8.11.0063, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, 

Publicado no DJE 26/11/2018). Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação do direito ao recebimento de pensão por morte, nos moldes 

da Lei n. 8.213/91. A Lei nº 8.213/91, em seu art. 74, preceitua que: Art. 

74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, 

quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os 

filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após 

o óbito, para os demais dependentes; II - do requerimento, quando 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, 

no caso de morte presumida. (...) A concessão do supramencionado 

benefício depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a 

ocorrência do evento morte do segurado; demonstração da qualidade de 

segurado do de cujus; condição de dependência econômica de quem 

objetiva a pensão. No que tange à condição de dependência em relação 

ao de cujus, o art. 16 da Lei n. 8.123/91 prevê três classes de 

dependentes, ipsis litteris: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de 

Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (...) § 

4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada. O art. 77, da referida lei, 

dispõe que: Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, 

será rateada entre todos em parte iguais. (...) § 2º O direito à percepção 

da cota individual cessará: I - pela morte do pensionista; II - para o filho, a 

pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 

vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave; III - para filho ou irmão inválido, 

pela cessação da invalidez; IV - pelo decurso do prazo de recebimento de 

pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do § 5º. V 

- para cônjuge ou companheiro: a) se inválido ou com deficiência, pela 

cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os 

períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c; b) em 4 

(quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 

(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável 

tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do 

segurado; c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de 

acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o 

óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo 

menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 1) 3 

(três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 2) 6 (seis) 

anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 3) 10 (dez) 

anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 4) 15 

(quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 5) 20 

(vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de 

idade; 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. VI - 

pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei. (...) Veja-se o 

entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA 

UNIÃO ESTÁVEL. I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo 

o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data 

do óbito do segurado. II - Considerando que o falecimento ocorreu em 

21.09.2014, aplica-se a Lei nº 8.213/91. III - A qualidade de segurado do 

falecido está demonstrada, tendo em vista que era beneficiário de 

aposentadoria por invalidez. IV - O conjunto probatório existente nos autos 

comprovou razoavelmente a existência da união estável na época do 

óbito. V - Na condição de companheira, a dependência econômica da 

autora é presumida, na forma do § 4º, do art. 16 da Lei nº 8.213/91. VI - 

Termo inicial do benefício mantido na data do requerimento administrativo 

(09.10.2014). VII  -  Apelação improvida.  (TRF-3 -  Ap: 

00360334720174039999 MS, Relator: JUIZ CONVOCADO OTAVIO PORT, 

Data de Julgamento: 21/03/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/04/2018). PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. CONCESSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE CUJUS". 

QUALIDADE DE DEPENDENTE. ESPOSA. COMPROVAÇÃO. 

CONSECTÁRIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A concessão do benefício de 

pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de 

dependente de quem objetiva a pensão. 2. Não será concedida a pensão 

aos dependentes do instituidor que falecer após a perda da qualidade de 

segurado, salvo se preenchidos, à época do falecimento, os requisitos 

para obtenção da aposentadoria segundo as normas então em vigor. 3. 

Considerando que o falecida ostentava a condição de segurado na data 

do óbito, devida a concessão de pensão por morte à dependente. 4. 

Comprovado nos autos a manutenção do casamento até o advento da 

morte do segurado, devida a concessão de pensão por morte a 

dependente. 5. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo 

STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 6. Reconhecido o direito da parte, 

impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos 

termos do art. 497 do CPC. (TRF-4 - AC: 50475463120164049999 

5047546-31.2016.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, 

Data de Julgamento: 21/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR). No caso sub judice, verifico que a parte requerente não logrou êxito 

em comprovar a condição de dependência econômica, tendo em vista que, 

não obstante restar demonstrado ter ocorrido um relacionamento afetivo, 

os documentos juntados não demonstram a existência de união estável 

entre a parte autora e o de cujus. Consoante às lições colimadas, não há 

como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de 

comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, 
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inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000438-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI TORRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000438-85.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IRANI TORRES DE MORAES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO 

POR MORTE ajuizada por IRANI TORRES DE MORAES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora, após síntese histórica, sustenta 

preencher os requisitos para a obtenção do benefício previdenciário de 

pensão por morte, eis que convivia em união estável com Sergio Ribeiro 

dos Reis, falecido em 15/06/2013, o qual era segurado da previdência 

social. Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

sem apresentar contestação, conforme certificado no Id nº 14981139. Em 

audiência de instrução foram ouvidas 3 (três) testemunhas. A parte 

requerida, devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. De início, tendo em 

vista a ausência de apresentação de contestação pela parte requerida, 

DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Todavia, assinalo que, apesar de não ter apresentado contestação 

no prazo estipulado, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS não se aplicam os efeitos materiais da revelia. Com efeito, o artigo 

345, II, do Código de Processo Civil, dispõe que não se aplicam as 

disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia previsto no 

artigo 344 do CPC, já que o litígio versa sobre direitos indisponíveis. Neste 

sentido o seguinte aresto: APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EFEITO 

MATERIAL DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ARTIGO 319, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — 

NÃO APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE UNIDADE 

HABITACIONAL DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA DO 

MUNICÍPIO — SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — INEXISTÊNCIA — CRITÉRIO DE 

SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS — SORTEIO — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. “É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça 

segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da 

revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a 

confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis (AgInt 

no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 

1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012)” 

(STJ, REsp 1666289/SP). (...). (TJMT – N.U 0000185-17.2010.8.11.0063, 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018). 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do direito ao 

recebimento de pensão por morte, nos moldes da Lei n. 8.213/91. A Lei nº 

8.213/91, em seu art. 74, preceitua que: Art. 74. A pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, quando requerida em até 

180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 

(dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os 

demais dependentes; II - do requerimento, quando requerida após o prazo 

previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, no caso de morte 

presumida. (...) A concessão do supramencionado benefício depende do 

preenchimento dos seguintes requisitos: a ocorrência do evento morte do 

segurado; demonstração da qualidade de segurado do de cujus; condição 

de dependência econômica de quem objetiva a pensão. No que tange à 

condição de dependência em relação ao de cujus, o art. 16 da Lei n. 

8.123/91 prevê três classes de dependentes, ipsis litteris: Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os 

pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; (...) § 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas 

no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. O art. 77, da 

referida lei, dispõe que: Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um 

pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (...) § 2º O direito à 

percepção da cota individual cessará: I - pela morte do pensionista; II - 

para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao 

completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver 

deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; III - para filho ou 

irmão inválido, pela cessação da invalidez; IV - pelo decurso do prazo de 

recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos 

termos do § 5º. V - para cônjuge ou companheiro: a) se inválido ou com 

deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da 

deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação 

das alíneas “b” e “c; b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 

segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 

casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) 

anos antes do óbito do segurado; c) transcorridos os seguintes períodos, 

estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do 

segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições 

mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da 

união estável: 1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de 

idade; 2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de 

idade; 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos 

de idade; 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de 

idade; 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) 

anos de idade; 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de 

idade. VI - pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei. (...) 

Veja-se o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A 

EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. I - Em matéria de pensão por morte, o 

princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da 

legislação vigente na data do óbito do segurado. II - Considerando que o 

falecimento ocorreu em 21.09.2014, aplica-se a Lei nº 8.213/91. III - A 

qualidade de segurado do falecido está demonstrada, tendo em vista que 

era beneficiário de aposentadoria por invalidez. IV - O conjunto probatório 

existente nos autos comprovou razoavelmente a existência da união 

estável na época do óbito. V - Na condição de companheira, a 

dependência econômica da autora é presumida, na forma do § 4º, do art. 

16 da Lei nº 8.213/91. VI - Termo inicial do benefício mantido na data do 

requerimento administrativo (09.10.2014). VII - Apelação improvida. (TRF-3 

- Ap: 00360334720174039999 MS, Relator: JUIZ CONVOCADO OTAVIO 

PORT, Data de Julgamento: 21/03/2018, NONA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/04/2018). PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE 

CUJUS". QUALIDADE DE DEPENDENTE. ESPOSA. COMPROVAÇÃO. 

CONSECTÁRIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A concessão do benefício de 
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pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de 

dependente de quem objetiva a pensão. 2. Não será concedida a pensão 

aos dependentes do instituidor que falecer após a perda da qualidade de 

segurado, salvo se preenchidos, à época do falecimento, os requisitos 

para obtenção da aposentadoria segundo as normas então em vigor. 3. 

Considerando que o falecida ostentava a condição de segurado na data 

do óbito, devida a concessão de pensão por morte à dependente. 4. 

Comprovado nos autos a manutenção do casamento até o advento da 

morte do segurado, devida a concessão de pensão por morte a 

dependente. 5. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo 

STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 6. Reconhecido o direito da parte, 

impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos 

termos do art. 497 do CPC. (TRF-4 - AC: 50475463120164049999 

5047546-31.2016.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, 

Data de Julgamento: 21/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR). No caso sub judice, o evento morte restou corroborado pela fotocópia 

da certidão de óbito de Sergio Ribeiro dos Reis (id n. 11456486). A 

qualidade de segurado do de cujus foi comprovada por meio do Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. A 

condição de companheira foi demonstrada através das seguintes 

fotocópias: moção de pesar, termo de quitação de rescisão do contrato de 

trabalho, comprovante de retenção de CTPS (ids n. 11456496, n. 

11456515), bem como pelos depoimentos das testemunhas. Por fim, 

encontra-se presente a comprovação de dependência econômica da parte 

requerente em relação ao falecido em razão da presunção dessa 

qualidade, conforme previsão legal. Destarte, considero que a concessão 

do benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, de modo que, estando 

preenchidos os requisitos legais, a parte requerente faz jus à pensão por 

morte, nos termos do artigo 74 da Lei nº 8.213/91. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, nos termos do 

art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, com renda mensal a ser calculada pelo INSS, 

devido a partir da data do requerimento administrativo (17/08/2017 – id n. 

11456531 - Pág. 2), observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 8°, § 1º, da Lei n. 

8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003893-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DOURADO FRANCA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003893-24.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: KATIA DOURADO FRANCA 

SIQUEIRA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por 

KATIA DOURADO FRANCA SIQUEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

29748714, comprovantes de resgate do depósito judicial. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em 

julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001949-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TAVARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001949-55.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCELO TAVARES DE 

SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARCELO 

TAVARES DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. No Id nº 29749505, 

comprovantes de resgate do depósito judicial. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da 

obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de 

Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, 

em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em 

julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007669-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SUYTI GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007669-66.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SONIA MARIA SUYTI 

GUIMARAES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

POR MORTE ajuizada por SONIA MARIA SUYTI GUIMARÃES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora, após síntese histórica, sustenta 

preencher os requisitos para a obtenção do benefício previdenciário de 

pensão por morte, eis que conviveu em união estável com Francisco 

Pedro Barbosa, falecido em 18/12/2017, o qual era segurado da 

previdência social. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 18160767), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a ausência dos requisitos. Impugnação à contestação no id n. 

18720926. Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) 

testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 
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precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE 

ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do direito ao 

recebimento de pensão por morte, nos moldes da Lei n. 8.213/91. A Lei nº 

8.213/91, em seu art. 74, preceitua que: Art. 74. A pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, quando requerida em até 

180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 

(dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os 

demais dependentes; II - do requerimento, quando requerida após o prazo 

previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, no caso de morte 

presumida. (...) A concessão do supramencionado benefício depende do 

preenchimento dos seguintes requisitos: a ocorrência do evento morte do 

segurado; demonstração da qualidade de segurado do de cujus; condição 

de dependência econômica de quem objetiva a pensão. No que tange à 

condição de dependência em relação ao de cujus, o art. 16 da Lei n. 

8.123/91 prevê três classes de dependentes, ipsis litteris: Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os 

pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; (...) § 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas 

no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. O art. 77, da 

referida lei, dispõe que: Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um 

pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (...) § 2º O direito à 

percepção da cota individual cessará: I - pela morte do pensionista; II - 

para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao 

completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver 

deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; III - para filho ou 

irmão inválido, pela cessação da invalidez; IV - pelo decurso do prazo de 

recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos 

termos do § 5º. V - para cônjuge ou companheiro: a) se inválido ou com 

deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da 

deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação 

das alíneas “b” e “c; b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 

segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 

casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) 

anos antes do óbito do segurado; c) transcorridos os seguintes períodos, 

estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do 

segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições 

mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da 

união estável: 1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de 

idade; 2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de 

idade; 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos 

de idade; 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de 

idade; 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) 

anos de idade; 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de 

idade. VI - pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei. (...) 

Veja-se o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A 

EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. I - Em matéria de pensão por morte, o 

princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da 

legislação vigente na data do óbito do segurado. II - Considerando que o 

falecimento ocorreu em 21.09.2014, aplica-se a Lei nº 8.213/91. III - A 

qualidade de segurado do falecido está demonstrada, tendo em vista que 

era beneficiário de aposentadoria por invalidez. IV - O conjunto probatório 

existente nos autos comprovou razoavelmente a existência da união 

estável na época do óbito. V - Na condição de companheira, a 

dependência econômica da autora é presumida, na forma do § 4º, do art. 

16 da Lei nº 8.213/91. VI - Termo inicial do benefício mantido na data do 

requerimento administrativo (09.10.2014). VII - Apelação improvida. (TRF-3 

- Ap: 00360334720174039999 MS, Relator: JUIZ CONVOCADO OTAVIO 

PORT, Data de Julgamento: 21/03/2018, NONA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/04/2018). PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE 

CUJUS". QUALIDADE DE DEPENDENTE. ESPOSA. COMPROVAÇÃO. 

CONSECTÁRIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A concessão do benefício de 

pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de 

dependente de quem objetiva a pensão. 2. Não será concedida a pensão 

aos dependentes do instituidor que falecer após a perda da qualidade de 

segurado, salvo se preenchidos, à época do falecimento, os requisitos 

para obtenção da aposentadoria segundo as normas então em vigor. 3. 

Considerando que o falecida ostentava a condição de segurado na data 

do óbito, devida a concessão de pensão por morte à dependente. 4. 

Comprovado nos autos a manutenção do casamento até o advento da 

morte do segurado, devida a concessão de pensão por morte a 

dependente. 5. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo 

STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 6. Reconhecido o direito da parte, 

impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos 

termos do art. 497 do CPC. (TRF-4 - AC: 50475463120164049999 

5047546-31.2016.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, 

Data de Julgamento: 21/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR). No caso sub judice, verifico que a parte requerente não logrou êxito 

em comprovar a condição de dependência econômica, tendo em vista que 

os documentos juntados não demonstram a existência de união estável 

entre a parte autora e o de cujus na ocasião do óbito. Consoante às lições 

colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, 

ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é 

cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona 

que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos 

termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu 

comprovar suas alegações. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, extingo o processo. Isento de custas e despesas 

processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006263-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006263-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NILTON ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE 

ajuizada por NILTON ALVES DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. A parte autora, após síntese histórica, sustenta preencher os 

requisitos para a obtenção do benefício previdenciário de pensão por 

morte, eis que conviveu em união estável com Claudete Marques da Silva 

Gabriel, falecida em 31/07/2017, a qual era segurada da previdência 

social. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (id n. 

15609474), requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a 

ausência dos requisitos. Impugnação à contestação no id n. 16381802. Em 

audiência de instrução foram ouvidas 3 (três) testemunhas. A parte 

requerida, devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais 
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questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do direito ao recebimento de pensão por 

morte, nos moldes da Lei n. 8.213/91. A Lei nº 8.213/91, em seu art. 74, 

preceitua que: Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data: I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após 

o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 

(noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida. (...) A concessão do 

supramencionado benefício depende do preenchimento dos seguintes 

requisitos: a ocorrência do evento morte do segurado; demonstração da 

qualidade de segurado do de cujus; condição de dependência econômica 

de quem objetiva a pensão. No que tange à condição de dependência em 

relação ao de cujus, o art. 16 da Lei n. 8.123/91 prevê três classes de 

dependentes, ipsis litteris: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de 

Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (...) § 

4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada. O art. 77, da referida lei, 

dispõe que: Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, 

será rateada entre todos em parte iguais. (...) § 2º O direito à percepção 

da cota individual cessará: I - pela morte do pensionista; II - para o filho, a 

pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 

vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave; III - para filho ou irmão inválido, 

pela cessação da invalidez; IV - pelo decurso do prazo de recebimento de 

pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do § 5º. V 

- para cônjuge ou companheiro: a) se inválido ou com deficiência, pela 

cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os 

períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c; b) em 4 

(quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 

(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável 

tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do 

segurado; c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de 

acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o 

óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo 

menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 1) 3 

(três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 2) 6 (seis) 

anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 3) 10 (dez) 

anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 4) 15 

(quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 5) 20 

(vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de 

idade; 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. VI - 

pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei. (...) Veja-se o 

entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA 

UNIÃO ESTÁVEL. I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo 

o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data 

do óbito do segurado. II - Considerando que o falecimento ocorreu em 

21.09.2014, aplica-se a Lei nº 8.213/91. III - A qualidade de segurado do 

falecido está demonstrada, tendo em vista que era beneficiário de 

aposentadoria por invalidez. IV - O conjunto probatório existente nos autos 

comprovou razoavelmente a existência da união estável na época do 

óbito. V - Na condição de companheira, a dependência econômica da 

autora é presumida, na forma do § 4º, do art. 16 da Lei nº 8.213/91. VI - 

Termo inicial do benefício mantido na data do requerimento administrativo 

(09.10.2014). VII  -  Apelação improvida.  (TRF-3 -  Ap: 

00360334720174039999 MS, Relator: JUIZ CONVOCADO OTAVIO PORT, 

Data de Julgamento: 21/03/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/04/2018). PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. CONCESSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE CUJUS". 

QUALIDADE DE DEPENDENTE. ESPOSA. COMPROVAÇÃO. 

CONSECTÁRIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A concessão do benefício de 

pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de 

dependente de quem objetiva a pensão. 2. Não será concedida a pensão 

aos dependentes do instituidor que falecer após a perda da qualidade de 

segurado, salvo se preenchidos, à época do falecimento, os requisitos 

para obtenção da aposentadoria segundo as normas então em vigor. 3. 

Considerando que o falecida ostentava a condição de segurado na data 

do óbito, devida a concessão de pensão por morte à dependente. 4. 

Comprovado nos autos a manutenção do casamento até o advento da 

morte do segurado, devida a concessão de pensão por morte a 

dependente. 5. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo 

STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 6. Reconhecido o direito da parte, 

impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos 

termos do art. 497 do CPC. (TRF-4 - AC: 50475463120164049999 

5047546-31.2016.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, 

Data de Julgamento: 21/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR). No caso sub judice, verifico que a parte requerente não logrou êxito 

em comprovar a condição de dependência econômica, tendo em vista que, 

não obstante restar demonstrado ter ocorrido um relacionamento afetivo, 

os documentos juntados não atestam a existência de união estável entre a 

parte autora e o de cujus. Consoante às lições colimadas, não há como 

acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de 

comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003066-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003066-47.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA APARECIDA MOREIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR 

MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS 

ajuizada por MARIA APARECIDA MOREIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. A parte autora, após síntese histórica, sustenta que convivia em 

união estável com Antonio Augusto Carlos, falecido em 06/08/1985, o qual 

era segurado especial da previdência social. Alega que, após o óbito do 

segurado, lhe foi concedido o benefício de pensão por morte, o qual foi 

suspenso no mês de maio de 2017, sendo lhe encaminhado o oficio n. 

012/2017/APS, solicitando o comparecimento à agência com os 

documentos pessoais, a identidade e o atestado de óbito do instituidor do 

benefício. Aduz que, por três vezes, dirigiu-se ao INSS e forneceu os 

documentos solicitados, todavia a autarquia manteve-se inerte. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (id n. 

17742033), requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a 

ausência dos requisitos. Impugnação à contestação no id n. 18145375. 

Memoriais escritos apresentados pela parte requerente no id n. 20339261. 

A parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certificado no id n. 22906453. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 
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de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do direito ao recebimento de pensão por 

morte, nos moldes da Lei n. 8.213/91. A Lei nº 8.213/91, em seu art. 74, 

preceitua que: Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data: I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após 

o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 

(noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida. (...) A concessão do 

supramencionado benefício depende do preenchimento dos seguintes 

requisitos: a ocorrência do evento morte do segurado; demonstração da 

qualidade de segurado do de cujus; condição de dependência econômica 

de quem objetiva a pensão. No que tange à condição de dependência em 

relação ao de cujus, o art. 16 da Lei n. 8.123/91 prevê três classes de 

dependentes, ipsis litteris: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de 

Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (...) § 

4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada. O art. 77, da referida lei, 

dispõe que: Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, 

será rateada entre todos em parte iguais. (...) § 2º O direito à percepção 

da cota individual cessará: I - pela morte do pensionista; II - para o filho, a 

pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 

vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave; III - para filho ou irmão inválido, 

pela cessação da invalidez; IV - pelo decurso do prazo de recebimento de 

pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do § 5º. V 

- para cônjuge ou companheiro: a) se inválido ou com deficiência, pela 

cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os 

períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c; b) em 4 

(quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 

(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável 

tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do 

segurado; c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de 

acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o 

óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo 

menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 1) 3 

(três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 2) 6 (seis) 

anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 3) 10 (dez) 

anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 4) 15 

(quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 5) 20 

(vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de 

idade; 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. VI - 

pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei. (...) Veja-se o 

entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA 

UNIÃO ESTÁVEL. I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo 

o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data 

do óbito do segurado. II - Considerando que o falecimento ocorreu em 

21.09.2014, aplica-se a Lei nº 8.213/91. III - A qualidade de segurado do 

falecido está demonstrada, tendo em vista que era beneficiário de 

aposentadoria por invalidez. IV - O conjunto probatório existente nos autos 

comprovou razoavelmente a existência da união estável na época do 

óbito. V - Na condição de companheira, a dependência econômica da 

autora é presumida, na forma do § 4º, do art. 16 da Lei nº 8.213/91. VI - 

Termo inicial do benefício mantido na data do requerimento administrativo 

(09.10.2014). VII  -  Apelação improvida.  (TRF-3 -  Ap: 

00360334720174039999 MS, Relator: JUIZ CONVOCADO OTAVIO PORT, 

Data de Julgamento: 21/03/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/04/2018). PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. CONCESSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE CUJUS". 

QUALIDADE DE DEPENDENTE. ESPOSA. COMPROVAÇÃO. 

CONSECTÁRIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A concessão do benefício de 

pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de 

dependente de quem objetiva a pensão. 2. Não será concedida a pensão 

aos dependentes do instituidor que falecer após a perda da qualidade de 

segurado, salvo se preenchidos, à época do falecimento, os requisitos 

para obtenção da aposentadoria segundo as normas então em vigor. 3. 

Considerando que o falecida ostentava a condição de segurado na data 

do óbito, devida a concessão de pensão por morte à dependente. 4. 

Comprovado nos autos a manutenção do casamento até o advento da 

morte do segurado, devida a concessão de pensão por morte a 

dependente. 5. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo 

STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 6. Reconhecido o direito da parte, 

impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos 

termos do art. 497 do CPC. (TRF-4 - AC: 50475463120164049999 

5047546-31.2016.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, 

Data de Julgamento: 21/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR). No caso sub judice, verifico, através do Ofício de Convocação de id 

n. 13173500, que a suspensão do benefício se deu em razão de revisão 

administrativa, na qual “ficou constatada a necessidade de reavaliar a 

documentação que embasou a concessão do benefício de pensão por 

morte”. A parte requerente pugna pelo restabelecimento do benefício. No 

entanto, considerando que o benefício foi cancelado em decorrência de 

revisão administrativa, a parte requerente deveria comprovar, nos autos, o 

preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício, quais sejam, a 

convivência em união estável, apta a caracterizar a dependência 

econômica, bem como a qualidade de segurado especial do de cujus, 

demonstrando o exercício de atividade rural do falecido no regime de 

economia de subsistência. Assim, consoante as lições colimadas, não há 

como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de 

comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI INES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001213-32.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARLI INES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 23/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 5 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001214-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1001214-17.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:WILLIAN RUIZ DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 23/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 5 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010976-11.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA REYNAUD COLLACO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o exequente para manifestar 

acerca da devolução da carta precatória (id 29891246), no prazo de 

quinze dias. Primavera do Leste, 06 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002130-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA CARVALHO DA CUNHA BORTOLOTTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

23114846, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 06 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005890-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSO FERNANDES DE MIRANDA (EXECUTADO)

ELISETE RECH BELING DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a exequente para manifestar 

acerca da certidão negativa id 24340729, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 06 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA TERTULINO (REQUERENTE)

SEBASTIANA TATIANA DE BRITO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MATIAS FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001221-09.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

DA SILVA TERTULINO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

RENATO CARDOSO PAIAO POLO PASSIVO: CICERO MATIAS FERREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 24/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-76.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU OAB - MT0017507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001223-76.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA TOLEDO 

PROCOPIOU POLO PASSIVO: COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 24/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010029-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CLARICE KURZ DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – cumprimento de sentença 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 

29733722/29733723), impulsiono o feito para INTIMAR o advogado da 

parte executada, para, querendo, realize o pagamento voluntário do valor 

da condenação, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) (NCPC, 523 e § 1º). Primavera 

do Leste-MT., 06 de março de 2020 Divanei Pereira da Silva Miranda 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – cumprimento de sentença 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 

29734802/29734803), impulsiono o feito para INTIMAR os advogados da 

parte executada, para, querendo, realize o pagamento voluntário do valor 

da condenação, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) (NCPC, 523 e § 1º). Primavera 
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do Leste-MT., 06 de março de 2020 Divanei Pereira da Silva Miranda 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005172-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO DI DOMENICO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HBB HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para intimar 

o polo ativo, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca da 

certidão do(a) Oficial(a) de Justiça (ID: 29930819), bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) 

Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-53.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DOS SANTOS ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA OAB - MT26984/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001231-53.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELISANGELA 

DOS SANTOS ELIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIZANGELA 

RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 24/06/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA OAB - MT26984/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001236-75.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ROSANGELA 

PAULINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIZANGELA RODRIGUES 

DE MORAES OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 24/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL FELIPE KUHN - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001237-60.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LEONARDO 

HENRIQUE DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAILOR 

HENRIQUE SOUZA POLO PASSIVO: GABRIEL FELIPE KUHN - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 24/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012218-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDALVA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012218-68.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSIDALVA RODRIGUES DE 

SOUZA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, DEFIRO o 

pedido retro (id. n°24283862). Expeça-se ofício a ser cumprido junto ao 

Setor de Pagamento do Órgão Empregador da Executada, a saber: Câmara 

Municipal de Primavera do Leste/MT, para que bloqueie, mensalmente, 15% 

(quinze por cento) do rendimento salarial líquido da parte devedora 

Rosidalva Rodrigues de Souza, portadora do CPF 406.583.091-53, até o 

limite suficiente à satisfação do débito exequendo, no valor de 

R$1.275,89(mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos), atualizado na data de 25 de setembro de 2019. Nomeio o 

Gestor de Pagamento da casa legislativa para atuar como 

Administrador(a) – equiparado à figura do depositário judicial -até o 

montante suficiente para garantir o resgate total da dívida. Após cada 

efetivação de bloqueio mensal, o valor respectivo deve ser depositado na 

Conta de Depósito Judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso à 

disposição do Juízo, cujos comprovantes deverão ser juntados aos autos, 

mensalmente. Comprovado nos autos o primeiro depósito judicial, o 

Cartório deverá formalizar a penhora, mediante termo, intimando-se em 

seguida a parte devedora, podendo oferecer embargos, querendo, no 

prazo de 15(quinze) dias. Serve a presente de carta/mandado/ofício. 

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005822-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA BRAGA CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE OAB - MT25221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 29661005), 

impulsiono o feito para INTIMAR o advogado da parte executada, para, 

querendo, realizar o pagamento do valor da condenação devidamente 

atualizado, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez por cento, 

conforme artigo 523 e § 1º, NCPC. Primavera do Leste, 06 de março de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003012-47.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE MATOS FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 29627587), 

impulsiono o feito para INTIMAR o advogado da parte executada, para, 

querendo, realizar o pagamento do valor da condenação devidamente 

atualizado, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez por cento, 

conforme artigo 523 e § 1º, NCPC. Primavera do Leste, 06 de março de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001693-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE SPAGNOLO MONTANHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 29235135), 

impulsiono o feito para INTIMAR o advogado da parte executada, para, 

querendo, realizar o pagamento do valor da condenação devidamente 

atualizado, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez por cento, 

conforme artigo 523 e § 1º, NCPC. Primavera do Leste, 06 de março de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002319-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE CRISTINA GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002319-63.2019.8.11.0037. INTERESSADO: ANETE CRISTINA GOMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo. Concedo o 

benefício da gratuidade de justiça. O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001966-91.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANGELA PINHEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, O recurso inominado é deserto. O 

prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a 

contar a partir da ciência da sentença, e não da juntada. Estabelece o 

artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." § 1º O Preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, 

do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL) ”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

22/11/2019 (ID. n° 26387500) e até a presente data (04/02/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a recorrente não é 

beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, 

DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta em julgado 

e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os autos. 

Primavera do Leste-MT, 04 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003033-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI SIQUEIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003033-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO ROSSI SIQUEIRA DAS 

NEVES REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, O prazo para recorrer é de dez dias 

nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, 

e não da juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. § 1º O Preparo será feito, independentemente de intimação, 

nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de 

deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração 

aprovada no XII Encontro - Maceió-AL) ”. In casu, o recurso inominado é 

intempestivo, visto que foi interposto em 19/11/2019 (ID. n° 26279284) e, 

até a presente data (04/02/2020), não foi anexado aos autos o preparo do 

recurso, visto que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita. Por 

sua vez, o Advogado do Reclamante anexou ao processo documento da 

Receita Federal (ID. n° 28375869) como forma de comprovação da 

hipossuficiência, contudo INDEFIRO a documentação trazida, posto que o 

fato de não constar o CPF do reclamante na base de dados da Receita 

Federal por não ter apresentado declaração no último exercício não é 

suficiente, a meu ver, para comprovar a hipossuficiência financeira. 

POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO DESERTO, NEGANDO SUA 

ADMISSIBILIDADE. Transitada esta em julgado e não havendo pleito 

executório, arquive-se definitivamente os autos. Primavera do Leste-MT, 

04 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002770-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 220 de 913



Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1002770-88.2019.8.11.0037 Promovente: JUNIOR ANTONIO 

DE SOUZA Promovido: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A VIA 

VAREJO S/A BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Não se faz necessária 

a realização de audiência instrução, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Preliminar Da justiça gratuita No caso dos autos, pretende a parte 

reclamada para que seja negado o pedido de concessão de assistência 

judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do 

beneficio da justiça gratuita, o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os 

processos de custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados 

Especiais Cíveis. Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

deverá ser apreciada no exame de eventual recurso inominado. Assim, 

não há em se falar em indeferimento de tal pedido neste grau de jurisdição. 

- Da ilegitimidade Passiva Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva das reclamadas, tendo em vista que se trata de comerciante e 

fabricante, integrantes da cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade 

passiva para responder pelo vício do produto. BEM MÓVEL. COMPRA E 

VENDA DE MICROCOMPUTADOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE DO PRODUTO. AFIRMATIVA 

DE QUE A FABRICANTE SE ENCONTRA IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO 

LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. O fato de haver identificação da fabricante 

não determina a exclusão da (TJ-SP - APL: 00488869120108260224 SP 

0048886-91.2010.8.26.0224, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

17/12/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/12/2013) As partes são legítimas para figurar no pólo passivo da ação, 

nos termos do art. 18, CDC. O exame da legitimidade deve ser feito à vista 

do que a parte requerente afirmou, independentemente de, no exame do 

mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, 

afirmando o requerente que a requerida causou-lhe danos materiais e 

morais, está ela legitimada para responder aos termos da ação, 

independentemente de, na análise do mérito, ser reconhecida ou não a 

culpa pelo evento danoso relatado na inicial. Rejeito, assim, a preliminar em 

referência. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por JUNIOR ANTONIO DE SOUZA em desfavor de 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A E VIA VAREJO S/A e BUD - 

BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte autora adquiriu um Refrigerador 403 L., Brastemp, BRM47GB – Ative 

110w, no valor de R$ 1 .474,00 (hum mil quatrocentos e setenta e quatro 

reais) na loja da Reclamada (Casas Bahia), sendo que também contratou 

seguro – garantia estendida – por dois anos, totalizando o valor de R$ 

2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais. Alega que no dia 10/12/2018 o 

produto apresentou defeito e que acionou a primeira Requerida através do 

protocolo 1469271, agenda visita técnica, que no dia da visita técnica foi 

informado que assistência entraria em recesso, que quando completou 31 

dias desde a primeira reclamação solicitou o reembolso integral do valor 

R$ 2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais), Que 

procurou o PROCON para realizar reclamação porém não obteve acordo, 

pois a seguradora propôs acordo apenas para reembolsar o valor do 

produto constante na nota fiscal, o que não foi aceito. No ID 22434340, a 

Reclamada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, em sua peça de 

bloqueio sustentou que que não se pode fazer interpretação extensiva 

quanto a garantia do interesse do segurado, pois os limites de eventual 

indenização securitária são fixados na apólice e demonstrados nas 

condições gerais do contrato, que a parte autora anuiu de forma voluntária 

no ato da compra do produto, que o seguro é o seguro é responsável pelo 

reparo, e não para troca. No ID 22466694, a Reclamada WHIRLPOOL S.A 

sustentou que vez que que o produto apresentou vício fora da garantia de 

fábrica e na vigência do contrato de seguro da garantia estendida e 

somente ela foi acionada, a responsabilidade não deve a fabricante. 

Pugna pela ausência de danos e a consequente improcedência dos 

pedidos autoral. O autor anexa em sua inicial: ID 20160957 – Documentos 

pertinentes à reclamação no PROCON, onde a Reclamada oferta a 

devolução do valor pago pelo produto (conforme fls.11) ID 20160956 – 

Nota fiscal do produto, bilhete de seguro de garantia estendida. Pois bem. 

A autora pleiteia por indenização patrimonial e extrapatrimonial, ante o 

descaso e demora das Reclamadas em resolver o seu problema. Ora, 

competia à parte ré apresentar a solução para o problema de forma 

célere, sem causar transtornos e prejuízos à parte reclamante, situação 

não ocorrida nos autos. Pelo contrário, restou provado que o autor 

realizou reclamações em busca de solução administrativa e inclusive fez 

reclamação no PROCON (conforme documentos anexados na petição 

inicial). A cada vez que o reclamante efetua uma ligação ou se direciona 

até determinado local na tentativa de solucionar uma lide 

administrativamente, é necessário que seja dispensado tempo e paciência 

para inúmeras ligações e reclamações que, na maioria das vezes, não 

geram êxito. Assim, se após reclamações para a Reclamada buscando 

soluções administrativamente e não há êxito, esse tempo não pode ser 

desconsiderado, pois ocorreu na prática a chamada Teoria da Perda do 

Tempo Livre, caracterizando prática desleal suficiente para caracterizar o 

abalo moral e consequentemente o dever de indenizar. Especificamente no 

que diz respeito à relevância do tempo como fonte de responsabilidade 

civil, Pablo Stolze inicia o estudo do tema introduzindo um questionamento: 

“É justo que, em nossa atual conjuntura de vida, determinados prestadores 

de serviço ou fornecedores de produtos, imponham-nos um desperdício 

inaceitável do nosso próprio tempo? A perda de um turno ou de um dia 

inteiro de trabalho ou até mesmo a privação do convívio com a nossa 

família não ultrapassaria o limiar do mero percalço ou aborrecimento, 

ingressando na seara do dano indenizável, na perspectiva da função 

social?”. Referido civilista, embora não conclua que toda perda de tempo 

dê causa a responsabilidade civil, enfatiza que, “em situações de 

comprovada gravidade, pensamos que esta tese é perfeitamente possível 

e atende ao aspecto, não apenas compensatório, mas também punitivo ou 

pedagógico da própria responsabilidade civil”. Cita-se no artigo a doutrina 

de Vitor Guglinski, para quem “a ocorrência sucessiva e acintosa de mau 

atendimento ao consumidor, gerando a perda de tempo útil, tem levado a 

jurisprudência a dar seus primeiros passos para solucionar os dissabores 

experimentados por milhares de consumidores, passando a admitir a 

reparação civil pela perda do tempo livre”. Há, pois, necessidade de 

ponderação entre o tempo razoável e aquele tratado no caso concreto, 

como bem se sugere em trecho da lavra de Leonardo Garcia, igualmente 

mencionado no artigo em comento: “Muitas situações do cotidiano nos 

trazem a sensação de perda de tempo: o tempo em que ficamos 'presos' 

no trânsito; o tempo para cancelar a contratação que não mais nos 

interessa; o tempo para cancelar a cobrança indevida do cartão de 

crédito; a espera de atendimento em consultórios médicos etc. A maioria 

dessas situações, desde que não cause outros danos, deve ser tolerada, 

uma vez que faz parte da vida em sociedade. Ao contrário, a indenização 

pela perda do tempo livre trata de situações intoleráveis, em que há 

desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se veem 

compelidos a sair de sua rotina e perder o tempo livre para soluciona 
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problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos 

fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se aceita como 

'normal', em se tratando de espera por parte do consumidor”. Sobre a 

referida teoria, tem decidido nossos tribunais: Direito do consumidor. 

Alegação de aquisição de aparelho de home theater defeituoso. Sentença 

que condenou a ré a restituir o valor pago pelo produto. Autora que, 

durante dez meses, tentou efetuar a troca do aparelho, deixando-o na loja 

para análise e não obtendo qualquer resposta. Tempo despendido pela 

autora tentando solucionar o problema que não pode ser desconsiderado. 

Comprovação das inúmeras ligações efetuadas para a loja da ré. Perda do 

tempo livre. Dano moral configurado, fixada a verba compensatória em R$ 

1.000,00 (mil reais). Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 

100961720078190037 RJ 0010096-17.2007.8.19.0037, Relator: DES. 

ALEXANDRE CAMARA, Data de Julgamento: 18/05/2011, SEGUNDA 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 20/05/2011) “A questão é de 

extrema gravidade e não se pode admiti-la, por retóricas de tolerância ou 

de condescendência, que sejam os transtornos do cotidiano que nos 

submetam a esse vilipêndio de tempo subtraído de vida, em face de uma 

sociedade tecnológica e massificada, impessoal e disforme, onde nela as 

pessoas possam perder a sua própria individualidade, consideradas que 

se tornem apenas em usuários numerados em bancos informatizados de 

dados”. Des. Jones Figueiredo Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada 

pela 4ª Câmara Cível do TJPE. Essas premissas forçam reconhecer que no 

caso dos autos, há violação que justifica a imposição de condenação pelo 

dano extrapatrimonial. Inequívoca, portanto, a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de: 1) condenar as reclamadas a 

devolver o valor pago pelo bem descrito na inicial, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;2) CONDENAR as 

reclamadas SOLIDARIAMENTE ao pagamento a autora da quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com 

correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação, e assim 

o faço nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil. Caso o 

referido refrigerador ainda esteja em posse do reclamante, este deverá 

colocá-lo à disposição da reclamada, quando da restituição do valor pago. 

Retifique o polo passivo da demanda fazendo constar Whirlpool S.A, CNPJ 

59.105.999/0001-86. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA NUNES VILHAGRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001249-74.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARINA NUNES 

VILHAGRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 24/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012168-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELICIANO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento Intimo o advogado da parte requerente para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, indicar dados bancários necessários para 

expedição do respectivo alvará, na conformidade da decisão lançada sob 

Id n. 29039940. Primavera do Leste-MT., 09603/2020. Divanei Pereira da 

Silva Miranda Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176509 Nr: 8792-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOARES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NA FL. 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176535 Nr: 8710-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TACIANA DIAS ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NA FL. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187805 Nr: 2883-30.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NA FL. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188402 Nr: 3122-34.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINA MARIA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NA FL. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188786 Nr: 3307-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NA FL. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196059 Nr: 6961-67.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI MARIA DALMAS HOPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NA FL. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199395 Nr: 8247-80.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NA FL. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200194 Nr: 8550-94.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÓRIDA CÂNDIDA PRAXEDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NA FL. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203021 Nr: 773-24.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERES NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NA FL. 20.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003574-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DOS REIS VILA NOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003574-90.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO EXECUTADO: DIVINO DOS REIS VILA NOVA Vistos, 

Pretende a parte exequente a penhora de eventual valor depositado em 

previdência privada da parte executada, através da expedição de ofício 

junto ao CNSEG, no endereço eletrônico siur@cnseg.org.br. É Relatório. 

Decido. Diante da dificuldade em se localizar ativos financeiros e/ou bens 

livres e desembaraçados em nome da parte executada, é possível a 

penhora de planos de previdência privada. O Superior Tribunal de Justiça 

já se posicionou no sentido de que a impenhorabilidade aplica-se à pensão 

recebida pela parte e não ao valor que é periodicamente depositado, a 

título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda 

mensal no futuro. Neste diapasão, destaco entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) Na realidade, enquanto não iniciada a 

fase de fruição da previdência privada, isto é, enquanto não resgatados 

os valores aplicados no Plano de previdência privada nem iniciada a 

percepção do benefício previdenciário, os valores acumulados para 

constituição de capital assemelham-se, em sua natureza jurídica, ao de 

qualquer outra aplicação financeira para efeito de penhorabilidade. Não 

há, portanto, qualquer embaraço à penhora dos valores acumulados a 

título de previdência privada . (...)” (STJ; REsp 1121426; Terceira Turma; 

Rel. Sorteado Min. SIDNEI BENETI; Rel. do Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI; 

J. 11.03.2014) (Grifei). Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO RETRO, 

expeça-se ofício junto ao CNSEG, no endereço eletrônico 

siur@cnseg.org.br, para que bloqueie o valor de R$1.626,86(mil, 

seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), da parte 

devedora DIVINO DOS REAIS VILA NOVA, portador do CPF 

013.588.821-26, a título de previdência privada, cujo valor deve ser 

depositado na Conta de Depósito Judicial do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso à disposição do Juízo. Comprovado nos autos o depósito judicial, o 

Cartório deverá formalizar a penhora, mediante termo, intimando-se em 

seguida a parte devedora, podendo oferecer embargos, querendo, no 

prazo de 15(quinze) dias. Serve a presente de carta/mandado/ofício. 

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002637-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GILBERTO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002637-80.2018.8.11.0037. EXEQUENTE:BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: GILBERTO MARQUES DA SILVA Vistos, Pretende a parte 

exequente o bloqueio da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), 

Passaporte e os Cartões de Crédito da parte executada, para o fim de 

compelir o devedor a adimplir o débito exequendo. É Relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de aplicação do disposto no art.139, IV, do CPC/2015, 

requerendo a exequente o acolhimento de seu pedido de suspensão da 

CNH, Passaporte e os Cartões de Crédito do executado. Por força do 

referido dispositivo legal, o juiz, na condução do processo, poderá 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 

Contudo, referida norma deve ser analisada à luz do princípio da 

proporcionalidade, notadamente no que concerne à possibilidade de 

repercutir de forma efetiva para o cumprimento da obrigação pecuniária 

buscada. O inciso IV do art.139 do NCPC prevê medidas coercitivas 

atípicas, que somente poderão ser aplicadas subsidiariamente àquelas 

expressa e legalmente previstas. O fato de terem restado infrutíferas as 

tentativas de satisfação da dívida executada, não exime a parte-credora 

de esgotar as diligências na busca de bens penhoráveis antes de postular 

medidas atípicas de aplicação excepcional. A pretensão da ora exequente 

atenta contra o princípio da proporcionalidade, não se mostrando, 

ademais, passível de surtir o efeito pretendido. Além disso, não se pode 

ignorar que a suspensão dos documentos supracitados da parte 

devedora discrepa totalmente da natureza pecuniária da obrigação 

imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a liberdade de locomoção 

dos executados. A jurisprudência colaciona o seguinte entendimento, in 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL 

DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO PASSAPORTE E DE CANCELAMENTO 

DOS CARTÕES DE CRÉDITO INDEFERIDOS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. 

DESCABIMENTO, NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos 

do previsto no inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso, embora 

comprovado o fato de o devedor não ter satisfeito o pagamento do débito, 

bem como não ter bens penhoráveis em seu patrimônio, não é caso de 

adoção das medidas atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do 

passaporte do devedor ferem direito e garantia constitucional do indivíduo, 

qual seja: liberdade de locomoção do executado, bem como porque se 

trata de medida prevista em legislação específica, Código Nacional de 

Trânsito, para quando preenchidos as hipóteses do artigo 261 do Código 

de Trânsito Brasileiro, enquanto o cancelamento de cartões de crédito 

configura restrição de crédito que compete tão somente àquele que o 

concede. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075210062, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. 

Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/12/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 139, IV, DO CPC. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO 

DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. Não restando demonstrada a 

adequação e proporcionalidade, tampouco a efetividade das medidas 

coercitivas atípicas requeridas pelo Banco exequente, descabe deferir o 

pedido de suspensão da CNH, do passaporte e da utilização dos cartões 

de crédito do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM 

PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70075038612, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Des. André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 14/12/2017). 

Diante do exposto, INDEFIRO a suspensão da CNH, Passaporte e Cartões 

de Crédito da parte executada. Intime-se a parte exequente para indicar 

bens à penhora, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. 

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010553-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE KELLY DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010553-17.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: WACHHOLZ & WACHHOLZ 

LTDA - EPP EXECUTADO: JACQUELINE KELLY DE ARAUJO Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se da ação de execução de título extrajudicial em trâmite entre as 

partes acima identificadas. Intimada para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito (Id. 9155769), a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 03 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005444-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCK & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO (REQUERIDO)

JACINTO ANTONIO DO AMARAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005444-73.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LAUCK & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, JACINTO 

ANTONIO DO AMARAL Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte promovente não compareceu à audiência de conciliação 

realizada (termo de audiência id. n°17506806), apesar de intimada na 

pessoa de seu advogado. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 da lei N°9.099/95. Primavera do Leste-MT, 03 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005340-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ISMAEL ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS NUNES CORREIA OAB - SC48025 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME VARGAS OBANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005340-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ISMAEL ANDERSON DA 

SILVA REQUERIDO: JAIME VARGAS OBANDO Vistos, Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada (termo de audiência id. n°17477887), 

apesar de intimada na pessoa de seu advogado. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada em 

julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 da lei 

N°9.099/95. Primavera do Leste-MT, 03 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005255-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. MINUZZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA APARECIDA MARCELINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005255-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: G. I. MINUZZI - ME 

REQUERIDO: ROSANA APARECIDA MARCELINO Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de indenização em trâmite entre as partes acima identificadas. 

Intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito (Id. 

17184122), a parte promovente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte promovente não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 03 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005635-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUTHA LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005635-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AUTO WETEL CHAPEACAO E 

PINTURA LTDA - ME REQUERIDO: BRUTHA LOCADORA DE VEICULOS E 

EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Vistos, Homologo a desistência da presente 

ação, manifestada pelo (a) requerente (id. n°17302067), para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Primavera do 

Leste/MT, 03 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005632-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA FERREIRA SOUSA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005632-66.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AUTO WETEL CHAPEACAO E 

PINTURA LTDA - ME REQUERIDO: RITA DE CASSIA FERREIRA SOUSA DE 

BARROS Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pelo (a) requerente (id. n°14877920), para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em custas 

e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005631-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005631-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AUTO WETEL CHAPEACAO E 

PINTURA LTDA - ME REQUERIDO: ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA Vistos, 

Trata-se da Ação de Cobrança pleiteada por AUTO WETEL CHAPEAÇÃO E 

PINTURA em face de ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA. A questão trazida 

aos autos, refere-se a cobrança de serviços de funilaria e pintura 

solicitado pela parte Requerida em 03/06/2015, no valor de 1.656,00(mil, 

seiscentos e cinquenta e seis reais). A parte requerente sustenta que 

houve o adimplemento parcial no valor de R$912,00(novecentos e doze 

reais) restando saldo devedor no valor de R$744,00(setecentos e 

quarenta e quatro reais), neste ato representado por um boleto assinado 

pelo devedor com vencimento em 06/08/2015. Pondera que o título emitido 

encontra-se protestado e, para tanto, arcou com as custas dos 

emolumentos no valor de R$209,30(duzentos e nove reais e trinta 

centavos). Apesar de citado e intimado, o requerido não compareceu à 

audiência de conciliação e quedou-se inerte. Juntou título de crédito; 

Custas dos Emolumentos de Protesto e Cálculo do Débito Atualizado. É a 

síntese do necessário. Decido. Diante da inércia da parte acionada 

prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. ” Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do 

FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em 

se tratando de pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 
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instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Assim, 

não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em 

se tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, 

com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 

9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva cobrança dos 

valores devidos uma vez que não rebatidos pela parte reclamada, posto 

que incumbe a ela provar a veracidade de seus alegados, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que os valores suscitados decorrem de 

descumprimento da obrigação de pagar e consequente prejuízos 

suportado pela parte promovente. Ademais, a reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos o 

respectivo boleto assinado pela Reclamada, custas de emolumentos em 

razão do protesto do título e memoriais do cálculo do débito atualizado até 

a propositura desta ação no valor total de R$1.423,56(mil, quatrocentos e 

vinte e três reais e cinquenta e seis centavos). Desta feita, entendo por 

devido o débito nestes autos cobrado, face à sua comprovação e a 

presunção de veracidade decorrente da revelia da demandada. Ante o 

exposto, julgo procedente com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do 

reclamante, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento no 

valor de R$1.423,56(mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e 

seis centavos), representado pelo boleto com vencimento em 06/08/2015 

e o valor das custas dos emolumentos, ambos corrigidos monetariamente 

até a propositura da ação. O valor deve ser atualizado monetariamente 

pelo índice INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos 

a partir do vencimento da dívida. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste - MT, 04 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011104-31.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011104-31.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: AUTO WETEL CHAPEACAO E 

PINTURA LTDA - ME EXECUTADO: DAVI PEREIRA DIAS Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se da ação de execução de título extrajudicial trâmite entre as partes 

acima identificadas. Intimada para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito (Id. 20840626), a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 03 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003479-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR RADIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003479-26.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ADELAR RADIN REQUERIDO: 

AVIANCA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência, bem como a revelia da 

promovida. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Decido. Antecipo o mérito. Declaro a revelia da parte reclamada. 

Devidamente citada (ID 23956946), a Reclamada não apresentou 

contestação, tampouco compareceu a audiência conciliatória. Desta 

forma, necessária a aplicação dos efeitos da revelia, previsto no artigo 

319 do Código de Processo Civil, que taxativamente determina: “Se o réu 

não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor.” Assim, não tendo a parte Reclamada apresentado contestação no 

prazo assinalado, tornou-se confessa, reputando-se verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Civil. 

Como a contumácia da parte ré importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Mérito Em síntese sustenta que é 

comerciante e como presente de gratidão por um de seus funcionários 

adquiriu por meio de agencia de viagem um pacote de férias no valor de 

R$ 12.546,65 (doze mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e 

cinco centavos) para o seu funcionário e a família, que três meses antes 

da viagem, recebeu noticia de que seu voo havia sido cancelado, que a 

Requerida não disponibilizou outro voo e tampouco reembolsou o valor 

pago pelas passagens, ocasionando um prejuízo financeiro por bilhetes 

aéreos adquiridos e não usufruídos. Em que pese o não comparecimento 

da requerida à audiência de conciliação, e a não apresentação de defesa 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias incidir os efeitos da revelia, esta faz 

presumir a veracidade dos fatos alegados, conforme descreve o art. 20 

da Lei nº. 9.099/95, e não o reconhecimento automático da pretensão, 

sendo necessários que o Reclamante demonstre minimamente o seu 

direito. Verifica-se que o caso em questão, trata-se de autêntica relação 

de consumo, e não é demais lembrar que, neste conflito de interesses, 

figura, de um lado, uma empresa, dotada que é de todas as possibilidades 

de produção de prova, fornecedoras de produtos e de serviços 

especializados, e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. A parte Reclamante alega que contratou os serviços de 

transporte aéreo da parte Reclamada para viagem de seu funcionário e 

família no dia 07/08/2019 com destino a Natal/RN, pretende a condenação 

da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em 

razão do cancelamento de voo, todavia, a situação por ele vivenciada é 

insuficiente a ensejar a responsabilidade civil da ré por dano 

extrapatrimonial, pois não se vislumbra no caso abalo moral apto a ser 

reparado. Se algum dano moral fosse aferido, seria em favor das pessoas 

que efetivamente se beneficiariam com a viagem, e não o reclamante, que 

apenas arcou com os custos. Ainda, conforme aduz o próprio Reclamante 

em sua petição inicial, recebeu e-mail a respeito do cancelamento do voo 

com 03 (três) meses de antecedência da referida data da viagem 

(conforme petição inicial ID 21074749 – fls.02/03). O dano moral cuja 

indenização a lei prevê é aquele que ultrapassa pela sua intensidade, 

repercussão e duração aquilo que o homem médio, com estrutura 

psicológica normal, estaria em condições de suportar. Não é o caso dos 

autos. Vejamos entendimento jurisprudencial: RESPONSABILIDADE CIVIL – 

Indenização – Transporte aéreo de passageiros – Cancelamento de voo – 

Hipótese em que os autores foram avisados com antecedência de cinco 

dias, permitindo a compra de novas passagens aéreas – Situação que não 

é caracterizadora de dano moral – Pedido de indenização por danos 

morais desacolhido - Ação parcialmente procedente, apenas em relação à 

indenização por danos materiais - Sentença confirmada pelos seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste 

Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso desprovido. (TJ-SP 

11301318120168260100 SP 1130131-81.2016.8.26.0100, Relator: Álvaro 

Torres Júnior, Data de Julgamento: 19/02/2018, 20ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 22/02/2018). (grifei). Inexistem motivos que 

justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante e, por 

consequência, o direito a indenização por danos morais. Por sua vez, a 

parte autora pleiteia por danos materiais no valor de R$ 5.058,06 (cinco mil 

cinquenta e oito reais e seis centavos), comprovando o valor 

desembolsado na compras dos bilhetes aéreos conforme documento ID 
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21074766 (pagou parcialmente o pacote, tendo deixado de pagar o 

restante em razão do cancelamento do vôo). No ID 24041528, a parte 

autora manifestou nos autos informando que ocorreu o pagamento parcial 

do valor das passagens aéreas, sendo de R$ 4.129,55 (quatro mil cento e 

vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, restando 

pendente de pagamento o restante do valor na quantia de R$ 928,51 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos). Assim, 

impõe-se a condenação da reclamada à restituição do valor de R$ 928,51 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) apenas na 

forma simples, pois não incide a hipótese do parágrafo único, do art. 42 do 

CDC, já que o valor era devido até o momento do cancelamento do vôo. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Reclamada a restituir os danos materiais comprovados na ordem de R$ 

928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) de 

forma simples, corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, 

desde o desembolso, bem como juros simples no importe de 1% a contar 

da citação. Julgo improcedente o pedido de dano moral. Deixo de condenar 

a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Primavera do Leste-MT, 06 de março de 2.020. Evelyn Rubia 

Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011077-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRO LESSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Número: 8011077-14.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

ZANATTA - EPP EXECUTADO: ELIZANDRO LESSA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

TITULO EXTRAJUDICIAL. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Mérito. A 

parte autora informa que possui duplicatas no valor de R$ 2.178,52 (dois 

mil cento e setenta oito reais e cinquenta dois centavos), que não foram 

adimplidas pelo Executado. No ID 21842117, a Exequente informou nos 

autos que o Executado adimpliu com o montante da dívida, requerendo a 

liberação do valor bloqueado da conta bancária do Executado. Presentes 

indícios substanciais de que o requerido quitou a nota promissória que 

estava pendente de pagamento, inclusive, porque coaduna com a própria 

manifestação da Exequente (ID 21842117), há que se reconhecer a 

informação de pagamento. Pelo exposto, homologo a transação celebrada 

pelas partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do CPC, decido 

pela extinção do processo, com resolução do mérito. Expeça-se Alvará 

para levantamento dos valores para que sejam depositado na conta em 

nome de Evandro Jorge Zanatta-EPP, CNPJ sob o nº. 13.785.632/0001-50, 

titular da conta corrente nº 44.444-8, agência 5782-7, Banco do Brasil. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos e arquive-se. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1001734-45.2018.8.11.0037 Promovente: JOEL BASSO 

Promovido: PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do que preconiza o artigo 355, I, do CPC/2015. Do Mérito: 

Narra o autor que firmou contrato com a Reclamada (A Planejar) que por 

sua vez celebrou contrato com a 2 Requerida, para aquisição de um 

pacote de viagens para um evento denominado “Spring Break” que 

acontece anualmente em Cancun, que viajaria com mais 03 amigos, que a 

viagem tinha embarque previsto para o dia 08 de março de 2018 e volta 

para o dia 15 de março de 2018, que pagou pelo pacote o valor de R$ 

7.410,00 (sete mil quatrocentos e dez reais). O valor incluía a passagem 

aérea (ida e volta), taxas de embarque, ingressos para 4 festas, 7 noites 

de hotel All inclusive, e Guia do Spring Break e pagou R$ 1.156,00 (um mil 

cento e cinquenta e seis reais), como forma de entrada e o restante foi 

parcelado em 09 parcelas de R$ 694,88 (seiscentos e noventa e quatro 

reais e oitenta e oito centavos), cada uma. Desse modo, até a presente 

data efetuou o pagamento da entrada e mais 05 (cinco) parcelas, que foi 

surpreendido com a noticia de que seu pacote havia sido cancelado, 

sendo informado de que o motivo seria a inadimplência de um dos amigos. 

Alega que o contrato assinado foi individualizado e especifico, que a 

primeira Requerida reembolsou apenas valor da entrada e não fez o 

reembolso das parcelas pagas no cartão. Ao final pleiteia pela devolução 

do valor pago no montante de R$ 3.474,40 (Três mil, quatrocentos e 

setenta e quatro reais e quarenta centavos), bem como, dano moral no 

importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No ID 14291494, a parte autora 

manifestou desistência quanto a Reclamada a TECO TOUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA – ME, sendo homologado pelo Douto Juiz de Direito no ID 

15378338. No ID 22751730, a Reclamada PLANEJAR VIAGENS E TURISMO 

LTDA – ME, apresentou contestação e sustentou que o pacote de viagens 

foi cancelado em virtude do inadimplemento de um dos contratantes, que 

estava previsto no contrato, que a sua rescisão se deu por culpa do 

consumidor, que efetuou a devolução da integralidade dos valores 

auferidos na intermediação, que o requerente realizou sua viagem no dia 

05/03/2018 e retornou no dia 12/03/2018. Pugna pela inexistência de 

danos morais e a consequente improcedência dos pedidos autoral. No ID 

22772377, houve audiência de conciliação, todavia, restou infrutífera. Em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova em favor do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório protocolizado nos autos, tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório previsto pelo artigo 373, II, do CPC. Em 
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que pese a Reclamada tenha sustentado que o pacote de viagens foi 

firmado com 04 consumidores e que o cancelamento do contrato de um 

contratante ensejaria o cancelamento dos demais contratos, entendo que 

tal justificativa não detém a menor credibilidade. Na petição inicial foi 

juntado contrato de adesão ID 12360477, onde possui apenas o autor 

como contratante dos serviços da Reclamada, o que demonstra que o 

contrato fora realizado de modo individual. O papel desempenhado pela 

Reclamada não se limitou a uma mera intermediação de venda de pacotes, 

o que, em tese, poderia ensejar o afastamento de sua responsabilidade. 

Na verdade, os documentos que instruíram a exordial (principalmente o 

Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo) demonstraram 

cristalinamente que a Reclamada comercializou um pacote turístico que 

compreendia não só serviços de hospedagem em hotel, como também, os 

serviços de transporte aéreo, que incluiriam baladas open bar, e guia, 

motivo pelo qual, tenho plena convicção de que a agência Ré assumiu a 

responsabilidade pelo sucesso da viagem. A meu ver, ao contratar um 

pacote turístico perante uma agência de viagens credenciada, o 

consumidor deposita integralmente na referida empresa a confiança de 

que todos os serviços (hospedagens, passagens aéreas, passeios, etc.) 

integrantes do pacote ofertado serão prestados com excelência. Logo, 

restando incontroverso o cancelamento do pacote, bem como, 

considerando que o autor estava adimplente com suas prestações, 

entendo que a Reclamada detém flagrante responsabilidade (artigo 7º, 

parágrafo único, do CDC) pelos infortúnios provenientes da frustração da 

viagem almejada pelo Demandante. Outrossim, não tenho dúvidas de que o 

cancelamento do pacote de viagem provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, pois, a 

viagem havia sido programada com meses de antecedência. No que tange 

à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. A parte autora juntou aos 

autos contrato de adesão (ID 12360477), sendo que possui como 

cliente/contratante apenas e tão somente o nome do autor, com o valor 

total e individualizado do respectivo pacote adquirido no valor de R$ 

7.410,00 – ou seja, não se torna justificativa plausível e sequer admissível 

o cancelamento do referido pacote, em relação a inadimplência de outrem 

que não faz parte da negociação contratual. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e risco (Destaquei). Já no que concerne à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo 

imaterial auferido pelo Reclamante está intimamente concatenado ao ato 

ilícito do qual fora vítima (cancelamento de pacote turístico), o qual, 

registra-se, nesta demanda revela-se irrefutável. No intuito de corroborar 

toda a fundamentação até então exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, seguem abaixo colacionadas, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: (...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PACOTE DE VIAGEM DESFEITO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO 

DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. 

ATIVIDADE QUE VAI ALÉM DA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, 

IMPLICANDO COMPROMISSO COM O SUCESSO DO PASSEIO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A 

venda de pacote de viagem configura relação de consumo, conforme 

artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Logo, incide seu art. 7o, parágrafo 

único, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor, em havendo 

mais de um ofensor, é solidária. Assim, a agência de turismo responde 

pelo desfazimento do passeio, mesmo que decorra do cancelamento do 

voo pela companhia aérea. "A jurisprudência deste Tribunal admite a 

responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na 

comercialização de pacotes de viagens" (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014, DJe 

15/12/2014). Não se pode falar em culpa de terceiro quando o fato é 

causado por empresa que atua em conjunto com a ré, integrando a cadeia 

de sua atividade. (...). (TJ-SC - RI: 03007236920178240045 Palhoça 

0300723-69.2017.8.24.0045, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Turma de Recursos - Capital). (Destaquei). Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo uma 

jurisprudência do TJRS: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).(Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), e 

tendo em vista de que o autor conseguiu fazer a sua almejada viagem em 

data diversa sendo no dia 05/03/3018 ao dia 12/03/2018 (conforme 

contestação ID 22751730). No que se refere aos danos de ordem material, 

o autor juntou aos autos ID 12360492, apenas 02 (faturas de consumo) 

ambas com vencimento em 15/03/2018, onde possui a parcela 05/09 no 

valor de R$ 694,96 (seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e seis 

centavos). No contrato juntado aos autos (ID 12360477) possui a 

informação acerca da “Forma de Pagamento”, sendo uma entrada de R$ 

1.156.00 (no dia 20/10/2017) e saldo em 09 parcelas fixas no cartão de 

crédito. O autor menciona em sua inicial que o valor de R$ 1.156.00 (mil 

cento e cinquenta e seis reais) foi abatido em um novo pacote oferecido 

pela empresa, e que além disso, também pagou por 05 parcelas no valor 

de R$ 694,88 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito 

centavos), totalizando o valor de R$ 3.474,40 (três mil quatrocentos e 

setenta e quatro reais e quarenta centavos). Todavia, conforme dito 

acima, o autor não comprova o pagamento das cinco parcelas que alega 

terem sido quitadas. Friso: No ID 12360492, somente fora juntado uma 

única fatura de cartão de crédito com vencimento em 15/03/2018, onde 

possui uma parcela de no valor de R$ 694,96 (seiscentos e noventa e 

quatro reais e noventa e seis centavos). Não existe comprovação nos 

autos das demais cobranças feitas ao autor referente as parcelas do 

contrato. Cumpre informar que apenas o dano material comprovado é que 

enseja a obrigação de indenizar, no caso, não é possível presumir que o 

autor tenha sofrido dano material, pois não foram juntadas demais faturas 

de seu cartão de crédito que registram os descontos feitos prla 

Reclamada. No ID 12534563, houve deferimento de pedido de liminar nos 

seguintes parâmetros: “(...) b) Determino que as requeridas restituam os 

valores debitados desde a data de 23/10/2017, da importância 

comprovada nos autos de R$694,88(seiscentos e noventa e quatro reais 

e oitenta e oito centavos), no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa 

que fixo em R$1.000,00(um mil reais).” A Reclamada não comprovou que o 

valor de R$ 694,88, fora restituído à parte autora, conforme determinado 

liminarmente. Sendo assim, considero o dano material única e tão somente 

a quantia de R$ 694,88 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e 

oito centavos), e determino aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), pelo descumprimento da decisão ante a não comprovação 

de pagamento no prazo estipulado. Ressalto ainda que na impugnação à 

contestação ID 22952124, o autor alega descumprimento de medida 

liminar, informando que mesmo após a ciência da Requerida, ainda foram 

descontadas três parcelas de sua fatura, todavia, não houve nos autos 

nenhuma comprovação dos referidos descontos. Sendo assim, não há 

como entender devida multa por descumprimento de liminar se a parte 

autora não faz prova do alegado. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 7º, parágrafo único, do CDC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a parte Ré, a 

RESSARCIR/PAGAR à parte Autora, a título de dano material, o valor de R$ 
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R$ 694,88 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), 

a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO da quantia, com base no INPC, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais ao Reclamante no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil). Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida No ID 

12534563. Consequentemente, condeno a reclamada a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de astreintes, 

devendo referido valor ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da presente data e atualizada pelo IGP-M da FGV, desde a 

data do arbitramento. Ressalto que a referida multa é somente pelo 

descumprimento no que tange a devolução da importância comprovada 

nos autos de R$694,88 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e 

oito centavos) que não foi comprovado pela Reclamada que houve a sua 

restituição ao Autor. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Primavera do Leste-MT, 06 de março de 2.020. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000541-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREM HAPUQUE RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000541-92.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: QUEREM HAPUQUE 

RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Trata-se da 

Exceção da Pré Executividade proposta por QUEREM HAPUQUE 

RODRIGUES DA SILVA. Pretende a parte executada a extinção da 

presente execução, sem resolução do mérito, em razão deste juízo não 

haver examinado o pedido de desistência da ação na fase de 

conhecimento. É Relatório. Decido. Inicialmente, recebo a Exceção da Pré 

Executividade como pedido de reconsideração da sentença proferida no 

evento n°14847982, por não haver prejuízos aos jurisdicionados. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte executada havia 

promovido o presente feito em 31 de janeiro de 2018 e cinco minutos após 

a propositura da ação, requereu o pedido de desistência, conforme se 

verifica do evento n°11567650. Assim, razão assiste a parte executada, 

pois ainda não havia angularizada a relação jurídica processual. Diante do 

exposto, revogo a sentença proferida no evento n°14847982 e homologo 

a desistência da presente ação, para os fins do artigo 200, §º, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos 

do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 06 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005375-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNER CESAR ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005375-41.2018.8.11.0037. EXECUTADO: OI S/A EXEQUENTE: AGNER 

CESAR ALVES DA SILVA Vistos, Conforme se verifica dos autos, a parte 

exequente foi intimada para indicar bens à penhora e, como resposta, 

requer a expedição da certidão de crédito. É breve relato. Decido. Nos 

termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo. A 

ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado 

Especial o exequente não arcar com custas e despesas processuais, 

nada impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se 

tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de sentença. 

Expeça-se certidão de crédito e dívida em favor do credor OI S.A no valor 

de R$730,03(setecentos e trinta reais e três centavos) atualizado em 15 

de outubro de 2019. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Após a expedição da certidão 

de crédito e transitada esta em julgado, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233706 Nr: 6280-29.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 

20490

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso de apelação f. 143 é tempestivo, intimo o 

recorrente e posteriormente ao recorrido, para no prazo legal – artigo 600 

do CPP, apresentem razões e contrarrazões de apelação, após, à 

conclusão para despacho único de recebimento e remessa ao Tribunal de 

Justiça, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 05 de março de 2020.
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Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209643 Nr: 3977-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO DE BARROS 

CURADO - OAB:OAB/MT 10.944

 Autos código 209643

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 02.06.2020 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 17 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 220750 Nr: 293-66.2020.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: J CORREA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FERRAÇA CORRÊA - 

OAB:27098/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 293-66.2020.8.11.0040 – Código 220750

Trata-se de pedido para restituição do pagamento de guia interposto por

J CORREA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI, referente a 

guia 37804 de custas judiciais, o qual recolheu equivocadamente, 

requerendo a restituição do valor.

 A Instrução Normativa SCA nº 02/2011, versão 04, atualizada e aprovada 

em 11/11/2019, trata em quais casos é possível à devolução do valor de 

custas e diligência de Oficial de Justiça, sendo elas as seguintes 

situações: recolhidas e não utilizadas, recolhidas indevidamente, em 

duplicidade ou a maior.

 Analisando atentamente o pedido dos autos, é possível verificar que o 

presente caso se enquadra na situação de “guias não utilizadas” visto que 

referida guia foi paga equivocadamente, referente aos autos nº 

1008891-86.2019.8.11.0040 (guia de fls. 11/12), além do mais, foi 

certificado pela Gestora Judicial da Secretaria da 2ª Vara Cível, que a guia 

37804 foi devidamente recolhida (fls. 11/12), mas não foi utilizada, razão 

pelo qual o pedido merece ser deferido.

 Ademais, verifico que foram apresentados os documentos necessários 

para proceder à restituição do valor referente ao pagamento da guia nº 

37804 (fls.05/06).

Diante do exposto, defiro o requerido e determino o necessário para que 

seja restituído à requerente o valor das custas devidamente corrigida, as 

quais deverão ser calculadas pelo DCA, pois na guia não consta os 

valores de taxa e custas separadas, depositando-se na conta corrente 

indicada nos autos.

 Após a devida restituição, arquive-se os autos com isenção de cobrança 

das custas.

 Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 04 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte,

Juiz Diretor do Foro.

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007037-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CID NEI BARETTA (REQUERENTE)

LUCI FATIMA GASSER BARETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MATZENBACHER OAB - SC14831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GUILHERME SURDI (REQUERIDO)

LUCINEI BARETTA (REQUERIDO)

 

1007037-94.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 6 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000829-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PRESSER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000829-60.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: CLEITON PRESSER EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. Cuida-se de embargos de terceiro promovido 

por CLEITON PRESSER em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, ambos 

qualificados em exordial, em razão da decisão proferida na execução de 

nº 1000357-98.2016.8.11.0040 que determinou a penhora de 16.600 

(dezesseis mil e seiscentos) sacas de soja com 60Kg (sessenta quilos) 

cada, safra 2019/2020, dada em garantia na Cédula de Crédito Bancário 

nº B50730960-8 firmada pelos executados Marcelo Marcos Wasem, 

Marcio Luiz Haab e José Aurelio Zilli junto a embargada. O embargante 

narra que o executado Marcelo Marcos Wasem encerrou suas atividades 

no ano de 2015 devido a frustração de safra, sendo que as áreas 

indicadas na Cédula Bancária são de propriedade de terceiros estranhos 

à lide, junto aos quais o autor possui relação de parceria para exploração 

de lavouras. Assim, alega que a ordem de penhora proferida por este 

Juízo na execução de nº 1000357-98.2016.8.11.0040 está recaindo sobre 

a lavoura de sua propriedade, a qual inclusive foi empenhada em 1º grau 

em favor da empresa Amaggi no equivalente a 5.642 (cinco mil seiscentos 

e quarenta e duas) sacas de soja de 60kg cada, conforme disposto na 

CPR nº 2020-01-043-1-4046-3740, prenotada junto ao CRI de Nova 

Ubiratã-MT sob nº 22303. Diante disso, requer liminarmente a suspensão 

da constrição sobre seus bens indicados na exordial. Vieram os autos 

conclusos. EIS O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que o embargante emitiu 

CPR nº 2020-01-043-1-4046-3740 em favor da empresa Amaggi, 

comprometendo-se a entregar 5.642 (cinco mil seiscentas e quarenta e 

duas) sacas de soja de 60 kg cada relativa a safra 2019/2020, conforme 

documento de id. 29226723. Por conseguinte, não possui legitimidade para 

pleitear direito de terceiro em nome próprio, qual seja as 5.642 (cinco mil 

seiscentas e quarenta e duas) sacas de soja de 60 kg pertencentes à 

Amaggi, consoante vedação expressa do art. 18, do CPC. Desse modo, 
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RECEBO parcialmente os embargos para processamento, devendo 

prosseguir apenas quanto ao remanescente da produção da lavoura, 

excetuada a importância supracitada. Passando a análise do pedido liminar 

de suspensão das medidas constritivas, convém examinar a existência 

dos requisitos legais necessários, sendo estes o fumus boni iuris e 

periculum in mora. Pois bem, examinando minuciosamente os autos, bem 

como a execução de nº 1000357-98.2016.8.11.0040, constata-se que o 

embargante tinha prévio conhecimento dos imbróglios envolvendo as 

áreas que alega cultivar, consoante se depreende de trecho da certidão 

d e  i d .  2 8 8 3 9 9 4 5  c o l a c i o n a d a  n a  e x e c u ç ã o  d e  n º 

1000357-98.2016.8.11.0040: “(...) cientificamos o Cleiton Presser Schmitz 

acerca do teor do mandado, o qual disse que sabia que a área tinha “rolo” 

mas “o pessoal da Amaggi falou que podia plantar”, pois a mesma já havia 

ficado dois anos sem plantar.” Portanto, sua boa-fé não pode ser 

presumida, ao menos nesta fase de cognição sumária, estando ausente 

no caso em tela o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar. 

Além disso, o deferimento do pleito configuraria a antecipação do próprio 

mérito, sendo temerária decisão neste sentido. Oportuno ressaltar ainda 

que os embargos opostos são em desfavor de Cooperativa de Crédito 

Sicredi, razão pela qual o indeferimento da liminar não torna irreversível a 

tutela pretendida, eis que caso vencida a instituição ao final da demanda, 

não terá dificuldades em restituir o montante a que for condenada, uma 

vez que se trata de parte solvente. Sendo assim, pelas razões acima 

expostas, INDEFIRO a liminar vindicada. CITE-SE o embargado para, 

querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar a ação (artigo 679, do 

CPC), devendo ser observado com relação a citação o disposto no § 3° do 

artigo 677 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004796-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. N. S. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. E. E. P. L. -. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - MT20355-B (ADVOGADO(A))

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

OLIVIA ZUCATO JULIANI ALVES ATHAIDE OAB - MT20533/O 

(ADVOGADO(A))

SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES OAB - MT10819-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1004796.50.2019.8.11.0040 Visto etc. Em conformidade com o 

parecer do Administrador Judicial, intime-se a Recuperanda para, no prazo 

de 10 (Dez) dias, manifestar-se sobre os bens citados na inicial, 

advertindo-a de que a transparência e a boa-fé constituem requisitos 

imprescindíveis a tramitação do processo recuperacional, sendo que, a 

quebra deles poderá impor a convolação da recuperação em falência, sem 

prejuízo da responsabilidade criminal. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004685-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CAROLINE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as Partes no prazo 

legal para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, 

haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA. Sorriso, 

06/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001190-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. N. (REQUERENTE)

C. V. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS DE SOUZA OAB - AC4612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. V. L. G. O. (REQUERIDO)

C. B. P. (TESTEMUNHA)

 

Autos n. 1001190-77.2020.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 22 de Abril de 2020, às 15h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006083-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINE XAVIER PEREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora para apresentar, querendo, impugnação à contestação. 

Sorriso, 06/03/2020 Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000511-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da petição do Município de Sorriso juntada aos autos. Sorriso, 

06/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149630 Nr: 3953-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211293 Nr: 4388-76.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZONICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o administrador judicial Drº 

Mauro da Silva Andrieski, para se manifestar em relação ao crédito 
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exequendo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139262 Nr: 10262-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIO BARDINI, IVANDRÉ GARCIA SALES, 

JURACI JORGE CAMICIA, CARLOS TAVARES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO - OAB:, DIOGO LUIZ 

BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora do mandado negativo 

juntado nos autos, bem como para efetuar o recolhimento da diligência 

complementar do oficial de justiça, no valor de R$ 1559,00, conforme 

certidão retro. Ainda, diante do parágrafo 4º da decisão de fls. 698, 

informo que para que seja lavrado o termo/certidão de penhora, deverá o 

exequente recolher a guia de certidão de processo em tramitação com 

busca, no site do TJMT. Prazo para manifestação: 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5785 Nr: 1294-24.1999.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVIR TADEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16.253-B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Intimação do despacho de fls. 528: "Vistos etc. Diante da manifestação de 

fls. 457/462, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto as intimações do 

executado, bem como quanto da impugnação apresentada. 

Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000885-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRINS FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO HIROSHI MIYAHARA OAB - SP155597 (ADVOGADO(A))

NATALIA CRISTINA MAYUMI MIYAHARA OAB - SP180734 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL ANDRE MARCELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000885-93.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como o terceiro 

garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001257-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SILVA OLIVEIRA OAB - MS15359-B (ADVOGADO(A))

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE OAB - MS13714 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CE FABRICA DE VELAS LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCIANO JOSE CE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001257-42.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000765-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000765-50.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDO DA SILVA FRANCA REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA DE 

CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA 

PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL ajuizada por FERNANDO DA SILVA 

FRANÇA em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA (MULTIMARCAS CONSÓRCIOS), ambos devidamente qualificados 

nos autos, pelas razões expostas a seguir. A parte autora narra que 

celebrou contrato de consórcio com a requerida em 09/2017, tendo-lhe 

sido prometida a contemplação do valor da carta após 30 (trinta) dias da 

assinatura do referido contrato. Segue narrando que efetuou o pagamento 

de determinado valor a título de entrada, bem como algumas parcelas do 

consórcio, contudo, não chegou a ser contemplada, de modo que 

posteriormente tomou conhecimento de que foi vítima de publicidade 

enganosa por parte da requerida, alegando ter incidido em erro ao 

contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e 

nulidades. Por tais fatos requer, liminarmente, a suspensão das parcelas 

vincendas; arresto on line via Bacenjud e a suspensão imediata do 

funcionamento da empresa para evitar que mais pessoas sejam vítimas da 

suposta prática ilícita narrada nos autos. Com a exordial juntaram-se os 

documentos de id. 28988401 e ss. Vieram os autos conclusos. EIS O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO inicial em efeitos 

legais. DEFIRO pedido de gratuidade da justiça, podendo ser revogado a 
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qualquer tempo pelos casos definidos em lei. Passo a análise do pedido de 

suspensão das parcelas vincendas. Pois bem. Para concessão da liminar 

é necessária o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do 

Códex instrumental Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” O 

primeiro requisito, fumus boni juris, repousa na plausibilidade do direito 

alegado, guiado por um juízo superficial de cognição. No caso dos autos 

verifica-se que a parte autora demonstrou a verossimilhança de suas 

alegações através dos documentos colacionados à exordial, 

especialmente pelo boletim de ocorrência lavrado. Além disso, a parte 

requerente demonstrou que não possui mais interesse em participar do 

consórcio contratado, assim, procrastinar o pagamento das parcelas 

durante o tramite da ação geraria celeuma desnecessária, visto que o 

valor teria que ser restituído ao fim da demanda. Neste sentido, segue o 

seguinte julgado: Rescisão contratual cumulada com restituição de valores 

e danos morais. Decisão que indeferiu tutela antecipada. Insurgência. 

Pretensão de ver suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, com 

determinação de que se abstenha a agravada de incluir os nomes dos 

agravantes em cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Presença dos 

requisitos necessários para a antecipação de tutela. Suspensão da 

exigibilidade e determinação de exclusão do nome dos agravantes de 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Recurso provido. (TJ SP 

Processo AI 2019154-43.2018.8.26.0000 SP 2019154-43.2018.8.26.0000. 

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 21/02/2019. 

Julgamento: 14 de Fevereiro de 2019. Relator: Fábio Quadros). Além disso, 

é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO PARTICULAR DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO POR 

PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E 

PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela 

de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma 

inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Diante 

de indícios de descumprimento do pacto pela agravante, não se mostra 

razoável pretender que o autor/agravado continue a pagar os valores 

relativos ao contrato, quando não mais pretende adquirir o imóvel em 

questão, motivo pelo qual, diante da pretendida rescisão contratual, não há 

razão para se continuar cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final 

é o de resolver o negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do 

preço. Daí porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada 

para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a 

Agravante a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de 

proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na 

contingência de pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, 

terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou 

dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos 

decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. 

(TJ MT N.U 1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado 

outro, quanto ao pedido de arresto on line, não se verifica a subsunção às 

hipóteses legais, visto que o requerente não comprovou a dilapidação 

patrimonial por parte da ré para autorizar tal medida. Por fim, quanto ao 

pedido de suspensão imediata do funcionamento da empresa para evitar a 

reiteração na prática ilícita narrada nos autos, constata-se que o presente 

feito se trata de ação individual manejada pela requerente para tutelar 

seus próprios interesses, não tendo, portanto, legitimidade para tutelar 

interesses coletivos. Desse modo, considerando que ninguém pode 

pleitear direito alheio em nome próprio, nos exatos termos do artigo 18, do 

CPC, rejeito tal requerimento. Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE a 

tutela provisória de urgência vindicada, a fim de DETERMINAR a 

suspensão da exigibilidade e cobrança das parcelas vincendas do 

contrato objeto dos autos. Por conseguinte, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2020, às 09h30min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo os requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001293-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001293-84.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em desfavor de MARIO OLIVEIRA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento 

exposto na exordial. Analisando os autos, observo que a notificação 

extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo ‘não 

procurado’ (id. 29724259, p. 2). Como é cediço, em ações desse talante, é 

imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de constituição 

em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante 

protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 
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improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal desta. Ademais, convém destacar que embora tenha havido o 

protesto, a intimação se deu por edital (id. 29724254, p. 1), ou seja, sequer 

houve a tentativa de notificação pessoal anteriormente, de modo que não 

restou demonstrada a constituição em mora da devedora e/ou o 

esgotamento dos meios para que a intimação fosse procedida por edital. 

Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a mora do 

devedor, bem como juntar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento e consequente 

extinção, nos termos do artigo 321, § único do Novo Código de Processo 

Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007116-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA ARCURI ANTONIAZZI (REQUERENTE)

JOAO ARCURI LOPES (REQUERENTE)

TRINDADE DEL ROSAL ARCURI (REQUERENTE)

ZILENE ARCURI DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA INES VILLA MOREIRA OAB - SP65749 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ZIBETTI (REQUERIDO)

ALDO ZIBETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SADI BORTOLOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007116-73.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

TRINDADE DEL ROSAL ARCURI, ZILENE ARCURI DOMINGUES, ZILDA 

ARCURI ANTONIAZZI, JOAO ARCURI LOPES REQUERIDO: ALDO ZIBETTI, 

ADEMIR ZIBETTI Vistos etc. Considerando a manifestação da parte ré em 

id. 29831097 e, consoante disposto no art. 477 do CPC SOBRESTO a 

solenidade aprazada até a realização da prova pericial no Juízo 

Deprecante. Oportuno esclarecer ainda que dada a instabilidade do 

sistema PJE a decisão será devidamente incluída aos autos do processo 

eletrônico assim que possível. INTIMEM-SE todos. Comunique-se o Juízo 

Deprecante acerca do sobrestamento do ato. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 04 de Março de 2020. Érico 

Almeida Duarte Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001352-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001352-72.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001467-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA CENTER CAR VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001467-93.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001487-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID GENI WITTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001487-84.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 
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Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000699-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENOIR WATTE (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000699-70.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001526-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELMUTH MAAZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GIRELLI OAB - MS1450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELMUTH MAAZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SERGIO SURDI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001526-81.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002877-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1002877-31.2016.8.11.0040. Vistos etc. Em id. 29589579 a 

exequente pugna pela penhora no rosto dos autos de n. 

1000257-12.2017.8.11.0040, em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta 

Comarca, de crédito a ser liberado em favor da ora executada. Acerca do 

pleito, compulsando os autos, é possível atestar a situação narrada pela 

exequente, razão pela qual, nos termos do art. 860 do CPC, DEFIRO o 

pedido de penhora no rosto dos autos n. 1000257-12.2017.8.11.0040, 

relativa aos créditos a serem destinados a ora executada Lavoura 

Comercial Agrícola LTDA, até o montante exequendo no presente feito. 

Com a efetivação da penhora no rosto dos autos supramencionados, 

INTIME-SE o executado, dando-lhe ciência do ato. Por fim, no tocante ao 

levantamento dos valores bloqueados, consoante já consignado 

anteriormente, somente será efetivado quando do trânsito em julgado da 

sentença proferida nos embargos à execução. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000960-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLLA JAQUELINE MARIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000960-35.2020.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 29925974, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. CUSTAS, se houver, pela parte 

autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001562-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZILENE CAMPELO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Roberto Oliveira Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001562-94.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução do Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de divórcio litigioso proposta por NEUZILENE 

CAMPELO SANTOS em desfavor de ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 12457326 e ss. Despacho 

inicial, id. 12506350. A tentativa de citação pessoal do requerido restou 

infrutífera (id. 20935317 e ss.), razão pela qual determinou a citação por 

edital (id. 23479080). Contestação por negativa geral, id. 29447103. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. A questão em tela se submete à ordem 

jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda Constitucional nº 66, 

promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a redação do artigo 

226, § 6º, da CR, que diz: § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) (grifo 

e negrito nosso) Sobre a aplicação imediata do texto constitucional acima 
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colacionado, a prestigiadíssima desembargadora MARIA BERENICE DIAS, 

afirma: “Ao ser excluída a parte final do indigitado dispositivo 

constitucional, desapareceu toda e qualquer restrição para a concessão 

do divórcio, que cabe ser concedido sem prévia separação e sem o 

implemento de prazos. A partir de agora a única ação dissolutória do 

casamento é o divórcio que não mais exige a indicação da causa de pedir. 

(...) É necessário alertar que a novidade atinge as ações em andamento. 

Todos os processos de separação perderam o objeto por impossibilidade 

jurídica do pedido (CPC 267, inc. VI). Não podem seguir tramitando 

demandas que buscam uma resposta não mais contemplada no 

ordenamento jurídico. No entanto, como a pretensão do autor, ao propor a 

ação, era pôr um fim ao casamento, e a única forma disponível no sistema 

legal pretérito era a prévia separação judicial, no momento em que tal 

instituto deixa de existir, ao invés de extinguir a ação cabe transformá-la 

em ação de divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo objeto de 

discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, partilha de 

bens, etc. Mas o divórcio cabe ser decretado de imediato. De um modo 

geral, nas ações de separação não há inconformidade de nenhuma das 

partes quanto a dissolução da sociedade conjugal. Somente era utilizado 

dito procedimento por determinação legal, que impunha a indicação de uma 

causa de pedir: decurso do prazo da separação ou imputação da culpa ao 

réu. Como o fundamento do pedido não cabe mais ser questionada, deixa 

de ser necessária qualquer motivação para o decreto da dissolução do 

casamento. Como o pedido de separação tornou-se juridicamente 

impossível, ocorreu a superveniência de fato extintivo ao direito objeto da 

ação, o que precisa ser reconhecido de ofício pelo juiz (CPC 462). Deste 

modo sequer há a necessidade de a alteração ser requerida pelas partes. 

Somente na hipótese de haver expressa oposição de ambos os 

separandos à concessão divórcio deve o juiz decretar a extinção do 

processo.” (DIAS, Maria Berenice Dias. Artigo EC 66/10 – E agora?. 

Disponível no sítio www.mariaberenice.com.br/pt/ec-66-2010--

-e-agora.cont em 23.11.2010) Nesse sentido, oportuna ainda a lição de 

RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, vejamos: É possível que haja resistência 

de alguns em entender que a separação judicial foi extinta de nossa 

organização jurídica. Mas, para estas possíveis resistências, basta 

lembrar os mais elementares preceitos que sustentam a ciência jurídica: a 

interpretação da norma deve estar contextualizada, inclusive 

historicamente. O argumento finalístico é que a Constituição da República 

extirpou totalmente de seu corpo normativo a única referência que se 

fazia à separação judicial. Portanto, ela não apenas retirou os prazos, mas 

também o requisito obrigatório ou voluntário da prévia separação judicial 

ao divórcio por conversão. Qual seria o objetivo de se manter vigente a 

separação judicial se ela não pode mais ser convertida em divórcio? Não 

há nenhuma razão prática e lógica para a sua manutenção. Se alguém 

insistir em se separar judicialmente, após a Emenda Constitucional nº 

66/2010, não poderá transformar mais tal separação em divórcio, se o 

quiser, terá que propor o divórcio direto. Não podemos perder o contexto, 

a história e o fim social da anterior redação do § 6º do artigo 226: 

converter em divórcio a separação judicial. E, se não se pode mais 

convertê-la em divórcio, ela perde sua razão lógica de existência. 

(PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A Emenda Constitucional nº 66/2010: 

Semelhanças, Diferenças e Inutilidades entre Separação e Divórcio e o 

Direito Intertemporal, IBDFAM 20 de julho de 2010, Disponível em: ). Com 

efeito, a Emenda Constitucional n. 66 limitou-se a admitir a possibilidade de 

concessão de divórcio direto para dissolver o casamento, afastando a 

exigência, da prévia separação judicial e do requisito temporal de 

separação fática, para o divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo 

objeto de discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, 

partilha de bens, mas, como já dito o divórcio cabe ser decretado 

imediatamente. Infere-se, portanto, que não há mais necessidade para 

obter o divórcio, o preenchimento do lapso temporal de dois anos de 

separação de fato do casal, podendo o mesmo ser decretado de plano. 

Ademais, no caso em tela, observa-se da inicial que o casal não possui 

filhos em comum, bem como inexistem bens a serem partilhados. Isto 

posto, ante o reconhecimento da procedência do pedido inicial, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente procedimento, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e o 

faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do casal NEUZILENE CAMPELO 

SANTOS e ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, anotando que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, NEUZILENE CAMPELO. P.R.I.C. 

Decorrido o prazo recursal, EXPEÇAM-SE os ofícios pertinentes. 

Oportunamente, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Às providências.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000787-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE VORPAGEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO VALÉRIO DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000787-16.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ROSANE VORPAGEL EXECUTADO: EDNALDO VALÉRIO DOS 

REIS Vistos etc. Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta por 

RENATO VORPAGEL DOS REIS, representado pela genitora ROSANE 

VORPAGEL em desfavor de EDNALDO VALÉRIO DOS REIS, todos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, decretou-se a 

prisão civil do executado (id. 25458465), cujo mandado foi devidamente 

cumprido (id. 29901395). O requerido manifestou-se em id. 29963884 

informando a quitação do débito exequendo (R$ 3.588,55), pugnando pela 

expedição do alvará de soltura e consequente extinção do presente feito. 

Instada a manifestar, a exequente manifestou pela extinção do feito ante o 

adimplemento do débito, id. 29979017. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. Sem delongas, ante o 

cumprimento integral da obrigação noticiado pelo executado, apresentando 

comprovante de pagamento (id. 29963889), JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, SERVINDO CÓPIA 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR EDNALDO VALÉRIO DOS REIS. 

CIENTIFIQUE-SE o MPE e a DPE. TRANSITADA EM JULGADO a presente 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007932-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - 001.923.881-93 (PROCURADOR)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR COMIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - 482.323.191-00 (PROCURADOR)

 

1007932-55.2019.8.11.0040 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para 

manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006188-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

ALBERT DO CARMO AMORIM OAB - MG72847 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))
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1006188-25.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista o depósito efetuado nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134691 Nr: 7820-45.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087-MT, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950-MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1762 Nr: 124-85.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980, Wállace Eller Miranda 

- OAB:22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para que requeira o que entender de 

direito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 21600 Nr: 1816-75.2004.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO, JEISON FERMINO 

LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, JAIR JEFERSON FRASSON JUNIOR - OAB:24787/B, 

NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, MÁRIO 

EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, SERGIO PINHEIRO MARCAL - 

OAB:91370/SP

 Autos nº 1816-75.2004.811.0040

Código 21600

 Vistos etc.

Tendo em vista que do saldo remanescente descrito no extrato de fls. 

2.252 as partes controvertem apenas em relação à R$9.029,38 (nove mil, 

vinte e nove reais e trinta e oito centavos), conforme manifestação de fls. 

2266, DETERMINO a expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores incontroversos, conforme requerido na petição de fls. 

2.269/2.271.

Após, façam-me os autos conclusos para análise das manifestações 

acerca do valor controvertido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 05 de março de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35710 Nr: 4834-36.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DOS SANTOS ALTERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DEMARCHI DA SILVA - 

OAB:24131/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para trazer aos autos, 

matrícula atualizado do bem a ser penhorado, conforme a determinação de 

fls.165.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134745 Nr: 7838-66.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, MOISES LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a busca de endereço conforme extrato de fls.62/68, 

INTIMO a parte autora para que recolha guia de Diligência no sítio da 

Internet do TJMT para citação nos endereços desta comarca, e/ou a guia 

de custas e taxas para expedição de carta precatória comprovando o 

pagamento nos autos, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48634 Nr: 5526-64.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, IDA GLACI 

HESSLER THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 48634Vistos etc.,Às fls. 623/625, a parte exequente informou que 

formalizou acordo extrajudicial com os terceiros interessados MARENI 

VARGAS, ANTONIO JUAREZ KMIECK e MARCOS DALLA VECHIA, que 

propuseram o pagamento parcial da divida, na quantia de R$ 30.000,00, a 

ser pago até o dia 12/09/2019, do qual a instituição financeira/exequente 

aceitou e deu ampla e irrevogável quitação parcial do débito. Na 

oportunidade, pugnaram pela homologação do acordo e prosseguimento 

pelo saldo remanescente.Acordaram que os terceiros interessados 

poderão requerer a sub-rogação nos direitos da ação em face dos 

executados VILSON DELMAR THEVES e IDA GLACI HESSLER THEVES, no 

montante do pagamento efetuado no presente acordo. HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre a parte exequente e os terceiros 

interessados, no valor de R$ 30.000,00, nos termos do artigo 924, inciso II 

c.c 925 do CPC. Por outro lado, verifico que terceiros interessados 

MARENI VARGAS, ANTONIO JUAREZ KMIECK e MARCOS DALLA VECHIA, 

cumpriram integralmente com o acordo (fls. 623/625), razão pela qual este 

tem direito na ação de regresso contra os executados, conforme dispõem 

os artigos 346, inciso I, 899, §1°, ambos do CC/02 e 778, §§ 1° e 2°, inciso 

IV do CPC. Por todo exposto, DEFIRO o pedido de fls. 623/625, razão pela 

qual determino:1.INTIME-SE os terceiros interessados MARENI VARGAS, 

ANTONIO JUAREZ KMIECK e MARCOS DALLA VECHIA para, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, pugnar o que entender de direito;2.Após, INTIME-SE 

a parte exequente para impulsionar o feito trazendo a memória atualizada 

do débito, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 3.No mais, considerando que 

no acordo as parte pugnaram pelo levantamento das penhoras realizadas 

nos autos, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento da penhora feita 
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nos imóveis de matriculas nº 28.542, 28.544 e 28.541. 4.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Sorriso/MT, 03 de março de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 80924 Nr: 186-37.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 Código 80924

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO o pedido, motivo pelo qual concedo o prazo 

pleiteado à fl. 465.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Transcorrido o prazo “in albis”, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de extinção do 

feito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, ____ março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 87732 Nr: 7252-68.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIVALDO BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CARLOS DE JESUS, VALDIRA 

TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 87732

Vistos etc.,

Do pedido de avaliação do bem móvel (fl.68):

1. EXPEÇA-SE o mandado de penhora, avaliação e remoção de todos os 

bens móveis indicados à fl.68 (EXTRADO DO RENAJUD), devendo o laudo 

ser juntado aos autos NO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS), bem como o 

executado ser cientificado da penhora realizada.

2. Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte executada, 

na pessoa do advogado ou, se não houver, pessoalmente, para se 

manifestar, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da penhora e da 

avaliação dos bens (art. 841 e 872, § 2º, CPC/2015).

3. Decorrido o prazo acima, INTIME-SE o exequente a fim de que se 

manifeste quanto ao valor dos veículos e, caso dele não discorde, 

manifeste quanto ao interesse na adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na 

alienação dos bens por conta própria (art. 880, CPC/2015).

4. Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte requerida a 

respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo se pronunciar NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

Na sequência, REMETAM conclusos os autos para apreciação do pleito.

5. Manifestado o interesse na alienação por conta própria, REMETAM-SE 

conclusos para a definição das condições (art. 880, § 1º, CPC/2015).

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT,___, de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 101460 Nr: 4337-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Considerando que o executado foi devidamente citado (fls. 98/99), e 

não cumpriu com a obrigação, bem como não há notícias de que opôs 

Embargos à Execução/Impugnação ao cumprimento de sentença, DEFIRO 

o pedido de penhora online em nome da parte executada, nos termos do 

artigo 854 do Código de Processo Civil.2.Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de 

contas do (s) executado (s) através do sistema BACEN-JUD, na 

quantidade suficiente para o valor da dívida (fls. 106-vº). JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a 

quantia indicada seja transferida para a Conta única, na forma do artigo 

515 §1° da CNGC. 3.Se a penhora online for realizada integralmente com 

sucesso, INTIME-SE a parte Executada, na pessoa de seu advogado 

constituído, ou , caso não tenha advogado, pessoalmente para que se 

manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do 

CPC/2015.4.Caso não haja manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do 

valor depositado na forma a ser postulada pela parte credora que deverá 

ser INTIMADA para se manifestar a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.5.Por outro lado, se vier aos autos embargos à 

execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos conclusos.6.Restando infrutífera as diligências supra, 

INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora 

em nome da parte executada, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.7.Transcorrido o prazo o item 6 in albis, determino a SUSPENSÃO do 

feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a 

prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC. 

8.Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente 

acerca da localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova 

intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a 

contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 123611 Nr: 1599-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18131, Vênus Mara 

Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 123611

Vistos etc.,

Inicialmente DEFIRO o pleito de fls. 57, para liberação dos valores 

bloqueados, tendo em vista que não houve o pagamento voluntário do 

débito pelo executado, de modo que EXPEÇA-SE alvará de levantamento 

do valor depositado às fls. 40/42, para a conta corrente indicada às fls. 

57.

Do pedido de avaliação do bem móvel (fl.55):

1. EXPEÇA-SE o mandado de penhora, avaliação e remoção de todos os 

bens móveis indicados à fl.47 (EXTRADO DO RENAJUD), devendo o laudo 

ser juntado aos autos NO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS), bem como o 

executado ser cientificado da penhora realizada.

2. Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte executada, 

na pessoa do advogado ou, se não houver, pessoalmente, para se 

manifestar, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da penhora e da 

avaliação dos bens (art. 841 e 872, § 2º, CPC/2015).

3. Decorrido o prazo acima, INTIME-SE o exequente a fim de que se 

manifeste quanto ao valor dos veículos e, caso dele não discorde, 

manifeste quanto ao interesse na adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na 

alienação dos bens por conta própria (art. 880, CPC/2015).

4. Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte requerida a 

respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo Código de 
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Processo Civil, devendo se pronunciar NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

Na sequência, REMETAM conclusos os autos para apreciação do pleito.

5. Manifestado o interesse na alienação por conta própria, REMETAM-SE 

conclusos para a definição das condições (art. 880, § 1º, CPC/2015).

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT,___, de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 125311 Nr: 2601-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON WOIAND, CLAIR GABE WOINAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229-B

 Portanto, as matérias arguidas não se configuram dentre aquelas 

especialíssimas que permitem o manejo da exceção de pré-executividade, 

devendo ser deduzida em sede de embargos à execução, que possibilita 

uma discussão com ampla e indispensável dilação probatória.Com esses 

fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade, para determinar o 

prosseguimento da execução até a satisfação do crédito.Assim, 

INTIME-SE o exequente para apresentar o calculo atualizado do débito, 

bem como pugnar o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 133885 Nr: 7337-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODA-AGRO DISTRIBUIDORA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIAGRI REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 133885

Vistos etc.,

DEFIRO em parte o pedido de fl. 77/80, razão pela qual, DETERMINO:

1. Proceda a consulta ao sistema INFOJUD, RENAJUD, SIEL requisitando o 

atual endereço dos sócios da empresa executada, conforme determinado 

às fls. 59;

 2. Aportando aos autos endereço diverso, CITE-SE os sócios dos termos 

da decisão de fls.59.

 3. Sendo infrutífero, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao 

feito NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÁS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de ____________________ de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48709 Nr: 5623-64.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANTE GAZOLI CONSELVAN, MAURO ANTONIO 

STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CONSELVAN, CLEUSA CONCEIÇÃO 

VICÁRIO CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXEY GASTAO 

CONSELVAN - OAB:22350

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 483/485.No mais, DEFIRO os 

seguintes pedidos de fl. 487, para tanto, DETERMINO:1.Considerando a 

inércia da parte executada para saldar o débito, DEFIRO a penhora de 

veículos, via RENAJUD, razão pela qual determino:2.PROCEDA-SE COM À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. Caso conste dos 

autos dados suficientes, deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial 

de Justiça (art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a 

avaliação por oficial de justiça.3.Se a penhora for realizada com sucesso, 

INTIME-SE a parte executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, 

pessoalmente, para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 

2º, CPC/2015).4.Caso sejam localizados veículos com gravames, 

INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar e requerer o que entender de direito. Com a manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS.5.Decorrido o prazo acima, INTIME-SE a 

parte exequente a fim de manifestar quanto ao valor do veículo e, caso 

dele não discorde, quanto ao interesse na adjudicação (art. 876, 

CPC/2015) ou na alienação do bem por conta própria (art. 880, 

CPC/2015).6.Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte 

executada a respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo se pronunciar NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Na sequência, REMETAM conclusos os autos para 

apreciação do pleito.7.Manifestado o interesse na alienação por conta 

própria, REMETAM-SE conclusos para a definição das condições (art. 880, 

§ 1º, CPC/2015).8.Transcorrido o prazo in albis, determino a SUSPENSÃO 

do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a 

prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 37-37.1994.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN, OSCAR GIARETTA, 

PAULINA SEGAT BRUSTOLIN, ODOVINO BRUSTOLIN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB: DF 1739-A, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAM 

JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Processo nº: 37-37.1994.811.0040

Código Apolo nº: 2465

Vistos, etc.,

Inicialmente, PROCEDA-SE Sra. Gestora Judiciária com a regularização da 

representação processual do requerido e a retificação da capa dos autos, 

observando-se a petição de fl.378/379.

Considerando a informação de que o crédito ora executado foi cedido a 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSTS I, restando a referida 

cessão devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos 

às fls. 366/377, DEFIRO o pedido de substituição processual do polo ativo 

da demanda.

Por todo exposto:

1. PROCEDA a substituição processual do polo ativo da demanda, com as 

respectivas anotações na capa do processo do praxe, conforme 

documentos juntados às fls. 380/407;

2. Após, INTIME-SE a parte exequente para que requeira o que entender 

de direito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso-MT, ____de ______________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3429 Nr: 373-70.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOS - SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERCI MOLETA - OAB:3533-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Código: 3429

Vistos etc.,
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Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por SOS - 

SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em face de SEBASTIÃO DE 

ALENCAR, todos qualificados nos autos.

 À fl. 117, foi determinada a intimação parte exequente para se manifestar.

Conforme AR de fls. 124-vº, a parte exequente não foi encontrada no 

endereço informado.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que, se mudou sem comunicar 

previamente o juízo (fl.125) e sem dar o efetivo andamento ao processo. O 

que não se pode aceitar, pois é dever das partes de manter atualizado o 

endereço informado na petição inicial, conforme dispõe o parágrafo único, 

artigo 274/CPC.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, caso a exequente seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de __________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32435 Nr: 1619-52.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERTON VANDERLEI BIELESCKI, VILSON 

MARCHIORO, JOSÉ BIELESCKI, SONILDE MACHADO DE LIMA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSE BETINELLI - 

OAB:74.635, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17.964-PR, 

EVERTON DIEGO GIESSLER - OAB:74627, JARBAS CASTILHOS DA 

SILA - OAB:64.833, PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - 

OAB:PR/58676, RODRIGO HERCULANO DE OLIVEIRA - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 Código nº 32435Vistos etc.,Verifica-se que o exequente, através do 

petitório de fls. 240/241, requerer cancelamento inscrição no Serasa dos 

executados Sonilde Machado de Lima Marchioro e José Bieleski, a 

expedição de ofício a Receita Federal, com a finalidade de localizar bens 

ou ativos financeiros em nome da parte executada via INFOJUD, 

objetivando satisfação do débito exigido. Desta forma DEFIRO os 

seguintes petitórios:1.Assim, DETERMINO a exclusão do nome dos 

executados Sonilde Machado de Lima Marchioro e José Bieleski nos 

cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, conforme artigo 

782, § 3° do CPC.Do pedido de INFOJUD:2.O acesso ao sistema INFOJUD 

pode ser deferido ainda que não comprovado o prévio esgotamento de 

todas as diligencias, de modo a salvaguardar um prazo razoável a 

duração do processo.3.A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já 

enfrentou o assunto, in verbis:“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ 

posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud 

deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios 

colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão 

se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte 

Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos 

recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 

1619080/RJ, 2ª Turma,Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).4.Além do 

mais, a execução se realiza no interesse do exequente/credor (art. 

797/CPC), não cabendo ao Poder Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso 

à solução mais adequada no momento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 5034-43.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Código 35919

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO o pedido, motivo pelo qual concedo o prazo 

pleiteado à fl. 212.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Transcorrido o prazo “in albis”, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de extinção do 

feito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, ____ março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46418 Nr: 3364-96.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELMIR PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACHINELLO METALURGICA E 

PREMOLDADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, JORGE JOSÉ AGUIAR SILVA - OAB:6012, 

MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETTO - OAB:7.502-B

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC. Sem condenação em condenação 

em honorário advocatício (Súmula 519/STJ).DOS PEDIDOS DE PENHORA 

DE BENS DO EXECUTADO –fls. 327/231, 366/368 e 378/382:Incialmente 

postergo, por hora, análise do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da parte executada (fls. 384/386), uma vez que 

desde o recebimento da presente execução, não foram analisados os 

pedidos de constrição de bens feitos pelo exequente, sendo, portanto, 

imperioso seguir a preferência estabelecida pelo artigo 835 do 

C P C . B A C E N J U D : 1 . ( . . . ) . R E N A J U D : ( . . . ) I N F O J U D : 1 1 . ( . . . ) 

.SERASAJUD:17.Considerando que o executado foi intimado para efetuar 

o pagamento e deixou decorrer o prazo in albis, DEFIRO o pedido de fls. 

358/362, razão pela qual DETERMINO a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, conforme 

art. 782, §3° do CPC.18.Restando infrutífera as diligências acima, 

INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora 

em nome da parte executada, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.19.Transcorrido o prazo o item 18 in albis, determino a SUSPENSÃO 

do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a 

prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC. 

20.Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente 

acerca da localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova 

intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a 

contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, 

CPC. 21.Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). 

Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido dispositivo 

legal.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005062-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. A. P. V. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 1005062-08.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 3.373,20 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO 

ATIVO: Nome: RODRIGO DE LIMA ALMEIDA Endereço: AV SANTA MARIA, 

2128, SANTA BARBARA, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PATRICIA DEBORA APARECIDA PEREIRA VALIATTI 

Endereço: AV. BLUMENAU, 3945, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: ENZO GABRIEL DE LIMA ALMEIDA, brasileiro, menor 

impúbere! representado por seu genitor RODRIGO DE LIMA ALMEIDA, 

solteiro, portador do RG n. 2625191-4 e do CPF nº 363273 058-06, 

podendo ser encontrado, na Av: Santa Maria, 2128, Santa Barbara, por 

sua advogada devidamente constituída pelo instrumento de mandato em 

anexo, com fulcro nos artigos 1 .583\ § 2º 1 589 e 1695, ambos do Código 

Civil, vem* respeitosamente à presença de Vossa Excelência, propor a 

presente: AÇÄO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE 

VISITAS m face de PATRICIA DEBORA APARECIDA PEREIRA VALIATTIS 

brasileira solteira, residente e domiciliada na Av Blumenau, 39Œ Centro 

(Próximo ao clube Sorriso) ou na Rua: Floriano Peixoto, 183, Beta Visth 

nesta cidade de Sorriso/MT nesta cidade de Sorriso/MT, pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos:O autor não possui condições de pagar 

as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família 

mais, nos termos do S 1 0 do art. 4º da Lei 1.060, de 521950, milita em seu 

favor a presunção de veracidade.II. DOS FATOS Conforme faz prova na 

certidão de to em anexo, o requerente é filho legítimo da requerida, fruto 

de relacionamento amoroso entre a requerida e seu genitor, que viveram 

algum tempo em união. Desde o nascimento do filho, a requerida e o 

genitor sempre viveram em conflitos e estiveram separados por diversos 

documentos, e sempre que isto acontecia o filho ficava sob a guarda do 

seu genitor. A separação dos genitores definitiva ocorreu no início do ano 

de 2017, e desde então o filho está sob os cuidados de seu genitor, que 

possui guarda unilateral de fato. A criação do autor não deve recair 

somente sobre a responsabilidade de seu genitor que são muitas e 

notórias, como por exemplo: alimentação, vestuário moradias assistência 

médica e odontológica, educação, dentre outras. Quanto às visitas, a 

genitora já as faz livre mente desejando o autor que assim permaneça. 

Diante dos fatos expostos, surgiu a necessidade de se ingressar com a 

presente demanda para regularizar a guarda definitiva da criança, bem 

como regulamentar as visitas da genitora e fixar um valor mensal a título 

de pensão alimentícia em favor do filho DO DIREITO O artigo 1.583, S 2º do 

Código Civil determina que: a guarda deverá ser atribuída ao genitor que 

revele melhores condições para exercê-la. Quanto a regulamentação de 

visita a livre visitação esta prevista no artigo 1 589, do Código Civil, 

através de acordo entre as partes. Ademais, o dever de prestação de 

alimentos está previsto expressamente na Constituição Federal, em seu 

artigo 229, do dever dos pais satisfazer as necessidades vitais do autor, 

vez que este não pode provê-las por si. IV. DO PEDIDO a) A citação da 

requerida, acima para que compareça em audiência a ser designada por 

Vossa Excelência, sob pena de confissão quanto a matéria de fato 

podendo contestar dentro do prazo legal sob pena de sujeitar-se aos 

efeitos da revelia nos moldes do art. 344 do Código de Processo Civil b) O 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita pois não pode arcar com as 

despesas processuais sem privar-se do seu próprio sustento e de sua 

família c) O arbitramento de alimentos provisórios, em R$281 MO 

(duzentos e oitenta e um reais e dez centavos equivalente a 30% do 

salário mínimos devidos à partir da citação: d) A intimação do 

representante do Ministério Público para intervir no feito, e) a procedência 

da presente açäo, condenando-se a requerida nos termos da exordial; f) 

Seja condenado a requerida ao pagamento das custas processuais e rios 

advocatícios, nos moldes do art. 546 do Código de Processo Civil; V-DAS 

PROVAS Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em 

direito admitidas, especialmente pelo depoimento pessoal do executado, 

juntada de documentos, oitiva de testemunhas, e todas mais que se 

fizerem necessárias para ao presente feito, sem prejuízo de outras 

provas que se revelarem útil a completa elucidação dos fatos. Atribui-se à 

causa o valor R$ (Três trezentos e setenta e três reais e vinte centavos) 

nos moldes do art 292 III do Código de Processo Civil. Termos em que, 

Pede deferimento Sorriso, 27 de setembro de 2017 DECISÃO: Diante do 

que foi coligido aos autos e a ausência do número do CPF, que inviabiliza a 

busca do endereço da parte pelos sistemas disponíveis, DEFIRO o pedido 

de id. 12920608, motivo pelo qual DETERMINO: 1. CITE-SE a parte 

requerida mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular 

ciência e fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando 

na espécie o regramento do artigo 256, I do NCPC. Desse modo, impõe-se 

a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC. 

Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o artigo 

4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei. Assim, NOMEIO como curadora especial a 

Defensoria Pública local. REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para 

as providências cabíveis, no prazo legal. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI, digitei. SORRISO, 6 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001003-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE LIMA JUNIOR (REQUERIDO)

MILLER ARRUDA NOVAES (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 1001003-74.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: GILMAR FERREIRA FRANCA 

Endereço: Rua Parnaíba, 47, Vila Bela, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: MILLER ARRUDA NOVAES Endereço: RUA 

ALACIR DE LANNES, 241, (LOT D SÁVIO), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78117-434 Nome: EDIVALDO DE LIMA JUNIOR Endereço: 

Avenida Blumenau, 2654, Edivaldo Veículos, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: GILMAR FERREIRA FRANÇA, brasileiro, 

desempregado, união estável, portador do RG nº. 1601891-5 SSP/MT, 

inscrito no CPF sob o número 009.622.751-66, não possui endereço 

eletrônico, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, nº. 47, Bairro Vila 

Bela, Sorriso/MT, com telefone para contato (66) 9.9938-5330, assistido 

juridicamente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

– 2ª Defensoria de Sorriso, por intermédio do Defensor Público infra 

firmado, no uso de suas atribuições legais e institucionais, vem 

respeitosamente perante este Juízo, propor a presente AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA em face de EDIVALDO DE LIMA JUNIOR, brasileiro, nascido no 

dia 19/06/1986, filho de Jandira Teixeira de Lima, portador do RG nº 

9.529.400 SSP/MT, inscrito no CPF nº. 059.713.009-46, podendo ser 

encontrado na empresa Edivaldo Veículos, situada na Avenida Blumenau, 

nº. 2.654, Centro, Sorriso/MT, Cep. 78.890-000, com telefone (66) 

3544-6976; e MILLER ARRUDA NOVAES, brasileiro, solteiro, vendedor, 

nascido no dia 17/12/1996, filho de Rosilene Arruda e Silva, portador do 

RG nº. 2479734-0 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 005.332.401-31, 

residente e domiciliado na Rua Alacir de Lannes, nº. 241, bairro Cristo Rei, 

Várzea Grande/MT, Cep. 78.117-434, consoante razões de fato e de 

direito que passa a expor: - DOS FATOS Na data de 08 de setembro do 

ano de 2014, o autor celebrou com o primeiro requerido Edivaldo de Lima 

Junior, então proprietário da empresa Edivaldo Veículos, contrato 

particular de compra e venda de veículo (cópia do contrato anexa). O 

contrato teve como objeto o veículo marca VW, modelo Parati 1.6, placa 

JZL-8877, cor branca, RENAVAM nº. 710465823, ano/modelo 1998/1999 

(cláusula 1ª do contrato). Pela aquisição do veículo acima descrito o autor 

pagou ao primeiro requerido o valor de R$12.405,00 (doze mil 

quatrocentos e cinco reais), cujo pagamento se deu da seguinte forma 

(cláusula 5ª do contrato): - R$6.000,00 (seis mil reais), representado pelo 

veículo marca VW, modelo Parati CL, placa JYC-7379, RENAVAM nº. 

624175251, ano/modelo 1994/1994, cor branca; - R$3.000,00 (três mil 

reais), em moeda corrente a vista; - R$1.230,00 (hum mil duzentos e trinta 

reais), representado por 02 cheques no valor de R$615,00 cada; - 

R$2.175,00 (dois mil cento e setenta e cinco reais), representado pelo fato 

do comprador assumir R$2.175,00 de multas e documentos da parati. No 

ato da compra fora pactuado ainda entre o autor e o primeiro requerido, 

que este último realizaria a transferência de propriedade do veículo 

recebido como pagamento (Parati placa JYC-7379), quando de sua 

alienação à terceiros. Passados alguns meses da negociação, o primeiro 

requerido, que é proprietário da empresa Edivaldo Veículos, situada nesta 

cidade, ligou para o autor comunicando-lhe que havia alienado o automóvel 

Parati placa JYC-7379 à pessoa de Miller Arruda Novaes, então segundo 

requerido. Na ocasião, o primeiro requerido exigiu do autor a entrega do 

formulário de autorização para transferência de propriedade devidamente 

preenchido em nome do segundo requerido e com firma reconhecida, a fim 

de possibilitar sua transferência. Conforme comprova a cópia do 

documento anexa, o autor na data de 18/03/2015, entregou ao primeiro 

requerido Edivaldo, o recibo de transferência preenchido e assinado, 

ficando este último responsável por entrega-lo ao segundo requerido Miller 

Arruda, então adquirente do bem. Desta feita, acreditava o autor que o 

segundo requerido Miller efetuaria a transferência da propriedade do 

automóvel placa JYC-7379 para seu nome. Ocorre, entretanto, que para 

surpresa do autor, no ano de 2016, o mesmo passou a receber em sua 

residência notificações de infrações de trânsito lançadas sobre o veículo 

que havia dado como pagamento ao primeiro requerido. Ao procurar o 

CIRETRAN de Sorriso/MT em busca de explicações, foi surpreendido com 

a informação de que o automóvel placa JYC-7379 ainda encontra-se 

registrado em seu nome, e que os impostos que sobre ele incidem estão 

atrasados (IPVA, seguro obrigatório e licenciamento), além de inúmeras 

multas e infrações de trânsito, cujo pontos e débitos então sendo todos 

lançados em nome do Requerente, o que coloca em risco a manutenção 

de sua CNH (extrato DETRAN anexo). No caso vertente, por se tratar de 

coisa móvel, facilmente deslocada de um lugar para outro, os prejuízos 

que o requerente já está suportando são imensuráveis, já que o segundo 

Requerido, de forma desarrazoada e sem motivo plausível, não procedeu 

com a transferência do bem para seu nome. Convém ponderar que o 

primeiro Requerido, que é proprietário da empresa Edivaldo Veículos, e 

que recebeu o bem como forma de pagamento do contrato celebrado, foi 

procurado para que, de forma amigável, procurasse o segundo requerido, 

exigindo dele a transferência da propriedade do automóvel junto ao órgão 

de trânsito competente. Em que pese o esforço do autor, todas as 

tentativas de acordo extrajudicial restaram infrutíferas. Desse modo, a 

atuação jurisdicional é necessária para assegurar o resultado prático 

equivalente ao adimplemento alheio completo da obrigação assumida pelos 

requeridos. - DO DIREITO O Código Civil em vigor optou por positivar 

expressamente o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. 

Segundo a dicção legal (art. 422), os contratantes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé. Sob tal aspecto, portanto, o princípio da 

boa-fé busca tutelar as justas expectativas das partes envolvidas na 

relação contratual, impondo aos participantes do negócio jurídico o dever 

de cooperação, honestidade, lealdade e a abstenção da prática de atos 

lesivos aos legítimos interesses da outra parte. In casu, a atuação 

jurisdicional é necessária para assegurar o resultado prático equivalente 

ao adimplemento completo da obrigação, na forma do art. 497, do CPC/15, 

que assim prevê: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de 

fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a 

concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou 

a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 

demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.”. 

Uma relação negocial nasce sempre da confiança depositada pelos 

contratantes, que não mais pode ser frustrada impunemente. É sabido que 

a propriedade da coisa móvel se transmite pela tradição. Todavia, no caso 

de veículos automotores é necessário a observância de um requisito 

específico e peculiar, que é a transferência do registro do veículo para o 

novo proprietário. Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro 

estabelece: “Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade”; (...) § 1º No 

caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar 

as providências necessárias à efetivação da expedição do novo 

Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais 

casos as providências deverão ser imediatas. No entanto, tal providência 

não foi adotada pelo segundo requerido, que de má-fé se recusa a efetuar 

a transferência do veículo para seu nome, mesmo já tendo recebido o 

documento necessário para tanto.Da mesma forma, o primeiro requerido 

também é responsável solidário pelo inadimplemento, na medida em que 

recebeu o bem como forma de pagamento do contrato celebrado com o 

autor, tendo inclusive se comprometido à providenciar sua transferência 

quando da alienação à terceiros. Não demonstrando os requeridos 

interesse em cumprir de forma voluntária a obrigação assumida, o pleito 

cominatório é necessário para não tutelar atitudes contrárias a boa-fé, que 

deve nortear toda relação contratual. - DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA Notória a 

necessidade da concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, 

tendo em vista o preenchimento de todos os seus requisitos, uma vez que 

é demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano 

(artigo 300, caput, do CPC/15). De tão patente, a demonstração do 

preenchimento dos requisitos não comporta maiores esforços. O 

preenchimento do primeiro pressuposto probabilidade do direito, já foi 

excessivamente demonstrado no decorrer de toda esta petição, ademais 

todo o alegado pode ser comprovado de plano, pela via documental, sem 
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necessidade de qualquer dilação probatória. Tal pressuposto se encontra 

evidenciado por toda a documentação apresentada em anexo, 

principalmente pela cópia da Autorização para Transferência de 

Propriedade - ATPV, devidamente assinada e com firma reconhecida, 

demonstrando que o veículo foi alienado e entregue ao primeiro requerido 

na data de 08/09/2014, o qual posteriormente o vendeu ao segundo 

requerido. Portanto, a partir do dia 08/09/2014, são os requeridos os 

únicos responsáveis pelo pagamento dos impostos incidentes sobre o 

veículo, bem como por eventuais multas e infrações de trânsito praticadas 

na sua condução. Observa-se ainda, no presente caso, agressão frontal 

a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal 

e pelo Código Civil, o que, por si só, já evidencia a probabilidade do direito 

invocado. Já no tocante ao segundo requisito, perigo de dano, esse 

mostra-se também atendido, uma vez que, em razão das infrações de 

trânsito e multas lançadas sobre o veículo, ainda registrado em nome do 

autor, este encontra-se na iminência de ter sua CNH suspensa, bem como 

de vir a ser executado pela Fazenda Pública, o que tem lhe causado 

inúmeros transtornos e aborrecimentos. Desse modo, na tentativa de 

evitar maiores prejuízos, requer a concessão de um provimento 

antecipado que determine ao DETRAN-MT, a imediata transferência de 

propriedade do veículo marca VW, modelo Parati CL, placa JYC-7379, 

RENAVAM nº. 624175251, para o nome do segundo Requerido, impondo 

ainda que todas as infrações de trânsito e multas posteriores a data de 

08/09/2014, sejam também transferidas para o nome deste. Ressalta-se 

ainda que não há, no presente caso, qualquer perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, na medida em que, caso a presente ação seja 

julgada improcedente, o que não se espera diante dos fatos e 

fundamentos já expostos, o retorno aos status quo antes poderá 

novamente efetivado pelo DETRAN-MT, sem qualquer prejuízo (artigo 300, 

§3º do CPC/15). Por fim, no que tange ao disposto no artigo 300, parágrafo 

primeiro, do novo Código de Processo Civil, informa o Autor ser pessoa 

hipossuficiente, conforme declaração de pobreza anexa, não possuindo 

condições econômicas de oferecer caução real, motivo pelo qual deve ser 

a mesma dispensada. - DO PEDIDO Ante o exposto, requer a Vossa 

Excelência: a) receba a presente peça e os documentos que a 

acompanham, para que façam parte do caderno processual; b) o 

deferimento do pedido de tutela antecipada de urgência, para o fim de 

determinar ao DETRAN/MT, a imediata transferência de propriedade do 

veículo marca VW, modelo Parati CL, placa JYC-7379, RENAVAM nº. 

624175251, para o nome do segundo Requerido, impondo ainda que todas 

as infrações de trânsito e multas posteriores a data de 08/09/2014, 

lançadas sobre o referido veículo, sejam também transferidas para o nome 

deste; c) conceda ao autor a assistência judiciária gratuita, eis que é 

pobre na forma da Lei, não dispondo de recursos para arcar com 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC/15; d) seja determinada a citação pessoal dos 

requeridos, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, respondam 

a presente demanda, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de 

fato; e) seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente demanda, 

confirmando-se eventual tutela antecipada deferida, para condenar ambos 

os Requeridos a proceder com a transferência de propriedade do veículo 

sub judice, bem como condenando-os na obrigação solidária de efetuar o 

pagamento de todas as multas, débitos e infrações de trânsito lançadas 

sobre o bem; e. Rua Mato Grosso, n°. 2253, Centro, Sorriso/MT, Cep: 

7 8 . 8 9 0 - 0 0 0 .  T e l e f o n e s :  ( 6 6 )  3 5 4 4 - 6 2 9 7  /  3 5 4 4 - 2 5 2 8  

defensoriapublicasorriso@gmail.com f) pretende provar o alegado por 

todos os meios de prova admitidos em direito, mormente a documental 

inclusa e testemunhal arrolada, sem prejuízos de outro necessárias ao 

deslinde do feito; Dá-se à causa o valor de R$3.000,00 (três mil reais). 

Termos em que, pede deferimento. Sorriso/MT, 02 de março de 2017. 

DECISÃO: Vistos, e etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência proposta por Gilmar Ferreira França, em face 

de Edivaldo de Lima Junior e Miller Arruda Novaes, suscitando, em breve 

síntese, que em 08/09/2014 celebrou contrato de compra e venda de 

veículo com o primeiro requerido, sendo este proprietário de uma garagem 

de venda de veículos. Como parte do pagamento, o autor entregou ao 

primeiro requerido o bem móvel descrito como “Modelo parati, placa 

JYC-7379”, sendo que ficou acordado que o primeiro requerido procederia 

com a transferência do referido veiculo, quando o alienasse a terceiros. 

Aduz que algum tempo depois da negociação, Edivaldo entrou em contato 

com o autor, informando que teria vendido o veículo Parati placa 

JYC-7379, ao segundo requerido, oportunidade em que requereu ao autor 

formulário de autorização de transferência de propriedade, sendo 

devidamente fornecido pelo requerente. Entretanto, aduz que, mesmo 

entregando o formulário de transferência, o autor foi surpreendido ao 

receber cobranças relacionadas ao bem, sendo informado pelo CIRETRAN 

que o veículo ainda se encontrava em seu nome. Por tais motivos, pugna 

pelo deferimento de liminar, a fim de que este juízo determine que o 

DETRAN proceda a transferência da propriedade ao segundo réu, bem 

como para que transfira todas as infrações de trânsito e os débitos para 

nome deste. Com a inicial vieram os docs. de id. 5001188-5001196. É o 

relatório. Decido. Direto ao ponto, analisando detidamente o feito, 

especialmente os documentos carreados pela parte autora, verifico que, 

ao menos neste momento processual, a pretensão do autor de 

deferimento de tutela antecipada, não merece guarida. Isto porque, é 

sabido que cabe ao vendedor do veículo, autor do feito, informar ao órgão 

DETRAN a respeito da venda do mesmo, a fim de se resguardar de tais 

cobranças, o que não o fez. Sendo assim, vislumbro que não existe o 

fumus boni iuris, elemento importante para o deferimento da medida. Posto 

isto, e sem maiores delongas, visto que, ao menos nesta fase sumária, 

não há elementos que demonstrem os requisitos da liminar, INDEFIRO a 

antecipação da tutela pugnada. Não obstante, consigno que, não há 

impedimentos de uma nova apreciação dos pedidos, após o 

estabelecimento do devido contraditório. Sem prejuízo, CITEM-SE o 

requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente de que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

requerido ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI, digitei. SORRISO, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000793-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. N. (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1000793 -18 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

24 DE ABRIL DE 2020, às 15h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 06/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001135-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001135-29.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEOMI MIGUEL DE OLIVEIRA REU: ALTEANE SANTOS MENDES Vistos 

etc., RECEBO a inicial em todos os seus termos, considerando que 

preenchidos os requisitos legais. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, 

conforme determina o artigo 189, II, do Código de Processo Civil. DEFIRO 

os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, CPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais Ademais, confirmada a 

paternidade da parte autora através de prova documental pré-constituída, 

ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS aos alimentandos no valor 

equivalente a 60% (SESSENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO 

nacional e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, 

devidos a partir da citação, visto que ausentes elementos concretos 

quanto a real capacidade financeira do alimentante. Os alimentos deverão 

ser adimplidos até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta da 

genitora indicada nos autos. DESIGNE-SE audiência de mediação, a qual 

será realizada pelo CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, CPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do 

§ 5º do art. 334 do CPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da solenidade. 

Caso as partes não entrem em acordo, DETERMINO, desde já, a realização 

de ESTUDO PSICOSSOCIAL “in loco” pela equipe multidisciplinar deste 

juízo, na residência da requerente e requerido, fixando PRAZO DE 45 

(QUARENTA E CINCO) dias para entrega do laudo. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (a) Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. 

Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. L. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000029-66.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

DELCIONE GEMMI REU: SOLISMAR LUIZ GIASSON Vistos etc., Trata-se de 

petitório de ID n.º 29101697, na qual a parte autora pugna pela 

manutenção dos repasses no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para esta e para o filho das partes litigantes, 

respectivamente. Pois bem, em detida análise dos autos, vislumbra-se que 

as partes litigantes conviveram em união estável entre julho de 1995 e 06 

de setembro de 2018, mantendo uma relação pública e duradoura, na qual 

mantinham também um padrão de vida elevado durante a constância 

matrimonial. Com a separação, o requerido iniciou espontaneamente um 

repasse mensal no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, 

conforme comprovantes nos autos, contudo, segundo esta, não mais 

efetuou o repasse do valor a partir de 01/2020, o que motivara o pedido de 

ID n.º 29101697. Dos autos, extrai-se que administração de todo 

patrimônio em comum do casal vem sendo efetuado pelo requerido, o que 

motivara inclusive os pedidos da parte autora de colheita de metade da 

safra 2019/2020 das áreas em comum, o que inicialmente havia sido 

deferido, contudo, ocorrera a reforma da decisão pelo E. TJMT, 

determinando que todo o proveito econômico fosse depositado em juízo, 

bem como, que os contratos firmados pelo requerido fossem totalmente 

adimplidos e, somente o valor sobejado, após o pagamento das despesas 

da safra, fosse partilhado entre as partes, o que não ocorrera ainda, visto 

que os contratos de venda de soja firmados pelo requerido possuem 

datas futuras para início dos pagamentos. Dessa maneira, infere-se que a 

parte autora continua não dispondo de nenhuma renda advinda dos bens 

ou do patrimônio em comum do casal, necessário se faz a manutenção 

dos repasses que já vinham sendo realizados pelo requerido. É cediço 

que a parte autora necessita de valores para que seja garantida sua 

própria subsistência, bem como, que eventual desavença entre as partes 

não pode prevalecer em detrimento da própria saúde e bem estar da 
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autora, ou ainda, que não seja garantida mínima condição de moradia e 

subsistência desta. Com isso, em atenção ao principio da dignidade da 

pessoa humana, insculpido como fundamento da República Federativa do 

Brasil no art. 1º, III da CRFB/88, DETERMINO que o requerido efetue o 

repasse mensal no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora 

a partir de 01/2020. Consigno que o repasse mensal do valor retro 

determinado será mantido até que seja iniciada a partilha dos lucros 

advindos da safra de soja 2019/2020 do patrimônio em comum do casal, 

momento em que cessará a obrigação do requerido, visto que com a 

obtenção de lucros da safra de soja a parte autora poderá manter sua 

própria subsistência. Por fim, indefiro o pedido quanto ao repasse mensal 

para o filho das partes, visto que não pode a parte autora pleitear direito 

alheio em nome próprio, bem como, que tal pedido é estranho à lide, na 

qual é discutido o reconhecimento da união estável (já decidido em 

sentença parcial de mérito) e a partilha do patrimônio das partes. 

Cumpra-se. Intimem-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. L. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Processo  n º  1000029 -66 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO DO 

ARMAZÉM, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural. 

Sorriso/MT, 06/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008310-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REU)

DALTON ROBERTO CAGNINI (REU)

CAMILO PERAZZOLI (REU)

AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

 

Processo  n º  1008310 -11 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 06/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006756-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - MT0007367A 

(ADVOGADO(A))

AYESKA BIFON OAB - MT24657/O (ADVOGADO(A))

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR OAB - MT0008384A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

Processo  n º  1006756 -41 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

29 DE MAIO DE 2020, às 9h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 06/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006015-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC AUTO MULTIMARCAS (REU)

MARCIO CESAR (REU)

 

Processo  n º  1006015 -98 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

08 DE MAIO DE 2020, às 14h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 06/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002325-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REU)

B. P. D. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1002325 -61 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

08 DE MAIO DE 2020, às 10h, para a realização da SESSÃO DE 
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CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 06/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005301-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DONIZETTI GALLAN BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1005301 -75 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

06/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005302-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SIMONE GALLAN BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1005302 -60 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

06/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005303-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA FERREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1005303 -45 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

06/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCENI ANTONIO DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002101-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REU)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RICARDO BERNO (EXECUTADO)

ARI BERNO (EXECUTADO)

INES JUSTINA BERNO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001135-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1001135 -29 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

24 DE ABRIL DE 2020, às 16h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 06/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1007715-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA SAPIAGINSKI NEITZKE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1007715 -12 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

08 DE MAIO DE 2020, às , para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 06/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008478-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVES MARIA ZANI MARCON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NEIRE APARECIDA DALBEN JACOB (REQUERENTE)

 

Processo  n º  1008478 -13 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

08 DE MAIO DE 2020, às 11h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 06/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 82777 Nr: 1705-47.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XIMANGO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUL ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO COGHETTO - 

OAB:26.805-A SC

 Processo: 1705-47.2011.811.0040

Código-Apolo: 82777

Vistos etc.,

RenaJud

1.) Tendo em vista restado infrutífera a busca de ativos financeiros e 

observando a ordem de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO a 

restrição de veículos existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via 

Sistema RENAJUD. Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte 

exequente indicar a localização do bem para a concretização da penhora, 

mormente porque, em se tratando de bem móvel, este se transfere pela 

simples tradição.

2.) Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta 

precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, 

consoante a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a 

intimação da parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma 

do art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC.

3.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

Arquivo Provisório

4.) Restando infrutíferas todas as buscas acima, intime-se a parte 

exequente para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 

15 dias, com a efetiva indicação de bens livres e desembaraçados à 

penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

5.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino 

a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 6.) Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 05 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52619 Nr: 2649-20.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE TEREZINHA LEMOS E LIMA BAZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 Processo: 2649-20.2009.811.0040

Código-Apolo: 52619

Vistos etc.,

1.) INDEFIRO o pedido de fls. 116/117, uma vez que a expedição de ofício 

às empresas operadoras de créditos arroladas pela parte exequente não 

se mostra útil para a satisfação da presente execução, ainda mais 

considerando que a parte executada se trata de pessoa física.

2.) INTIME-SE a parte exequente para que promova o regular andamento 

do feito, no prazo de 15 dias, com a efetiva indicação de bens livres e 

desembaraçados à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

3.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino 

a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 4.) Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 05 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 83548 Nr: 2600-08.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XIMANGO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUL ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:27.047-B, LUIZ FERNANDO COGHETTO - OAB:26.805-A SC

 Processo: 2600-08.2011.811.0040

Código-Apolo: 83548

Vistos etc.,

RenaJud

1.) Tendo em vista restado infrutífera a busca de ativos financeiros e 

observando a ordem de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO a 

restrição de veículos existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via 

Sistema RENAJUD. Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte 

exequente indicar a localização do bem para a concretização da penhora, 

mormente porque, em se tratando de bem móvel, este se transfere pela 

simples tradição.

2.) Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta 
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precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, 

consoante a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a 

intimação da parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma 

do art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC.

3.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

Arquivo Provisório

4.) Restando infrutíferas todas as buscas acima, intime-se a parte 

exequente para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 

15 dias, com a efetiva indicação de bens livres e desembaraçados à 

penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.

5.) Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino 

a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 6.) Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 05 de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 88938 Nr: 514-30.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 88938

Vistos etc.,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 150/151.

Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas e despesas processuais.

Fica a parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também 

em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC).

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade e proceda com a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 05 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 113180 Nr: 4907-27.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DA ROSA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSITIVO INFORMÁTICA S/A, 

ELETROMAR-MÓVEIS ELETROD. LTDA (ELETROM MARTINELO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A, 

FELIPE HASSON - OAB:42682/PR, JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10319, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:MT 16.857, NOELI 

ALBERTI - OAB:OAB/MT 4061

 Código: 113180

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conseguinte, considerando a manifestação da parte autora de fls. 

168/169, DEFIRO o levantamento do valor depositado em juízo na conta 

bancária indicada no petitório retro citado, reservando-se apenas o valor 

de R$ 1.182,69 (mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e nove 

centavos) para levantamento pelo peticionante de fls. 170/171, para tanto, 

intime-o para que informe nos autos a conta bancária, sendo informada, 

proceda com o levantamento.

Condeno o executado Positivo Informática S/A ao pagamento das custas e 

despesas processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 05 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139187 Nr: 10218-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS JAMBERS, PAULO MIGUEL JAMBERS, 

AGOSTINHO JAMBERS, HELENA MARIA JAMBERS JAMBON, DALVA 

JAMBERS CLEMENTE, EVALDO JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS 

SCANDELAI, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, LOUDERS JAMBERS 

NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte autora, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte requerida, via DJE, para, querendo oferecer 

contrarrazões no prazo de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141917 Nr: 11576-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELY APARECIDA HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 11576-62.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

PARTE RÉ: NOELY APARECIDA HONÓRIO

CITANDO: Noely Aparecida Honório, CPF: 580.990.341-04, Rg: 1432200-5 

SSP PR, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Local incerto e não sabido.
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 35.875,50

FINALIDADE: Citação da parte executada, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize 

a quitação da dívida, das custas e despesas processuais (art. 829 do 

Código de Processo Civil) ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponha à 

execução, através de embargos de devedor (art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil). No prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, poderá 

requerer o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do 

Código de Processo Civil).

RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor dos executados da 

importância de R$ 18.521,67 (dezoito mil, quinhentos e vinte e um reais e 

sessenta e sete centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário 

– Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC nº. 

631/2732354, celebrado dia 28/08/2010, onde foi celebrado o empréstimo 

na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago em 36 parcelas 

no valor de R$ 519,57 com vencimento da primeira parcela em 29/09/2010 

e a última em 28/08/2013. Contudo o executado ficou em debito com o 

banco exequente, e o exequente usou todos os meio suasórios para o 

recebimento de seus credito, porem tornaram-se infrutíferas todas as 

tentativas, não restando alternativa, senão o ajuizamento da presente 

execução.

DESPACHO: “Processo: 11576-62.2015.811.0040. Código-Apolo: 141917. 

Vistos. Tendo em vista que foram esgotadas as possibilidades de 

localização pessoal da parte executada, CITE-SE por edital, na forma da lei 

processual vigente (artigos 256/257, CPC), consignando as advertências 

legais (artigos 335/336 e 344 CPC). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sorriso - MT, 11 de novembro de 2019. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito”.

E para que surtam os legais efeitos e que ninguém no futuro possa alegar 

ignorância, eu Aline Batista Bento o digitei.

 Sorriso - MT, 3 de março de 2020.

Maria Luisa de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138181 Nr: 9730-10.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO COUTO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO, 

ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA, IOLANDA COUTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, 

NAIARA LANZONI DE OLIVEIRA, IGOR LANZONI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca da 

petição retro juntada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 59421 Nr: 2719-03.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO DEBASTIANI, ALDEVINA VERONICA SEBBEN 

DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 59421

Vistos etc.,

Trata-se de ação cível promovida por SIMÃO DEBASTIANI, em face de 

LUIZ DENTE, ambos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fl. 106), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente 

advertida quanto à possibilidade de extinção deste pelo abandono.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 101732 Nr: 4624-38.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A, CARDOSO E CORREA ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PREIS CORREA - 

OAB:40.893-RS, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10 604/MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A

 Código: 101732

Vistos etc.,

Recebo o cumprimento de sentença de fl. 225.

Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas e despesas processuais.

Fica a parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também 

em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC).

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade e proceda com a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 103204 Nr: 6202-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LUIZ DULNIK, MARCOS CESAR 

COSTA, SONIA MARIA DA SILVA COSTA, OBJETIVA AGRICOLA LTDA, 

VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, MARIA CRISTINA DEMARCHI 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose Arnaldo janssen nogueira 

- OAB:, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código: 103204

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Destaco que caso haja descumprimento do acordo, o cumprimento de 

sentença deverá ser realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP 

n. 03 de 12 de abril de 2018, não se justificando mais a 

suspenção/sobrestamento do presente feito.

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu que

 “Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

No mais, diante da ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 

914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta 

sentença, sendo desnecessária a intimação das partes.

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

P.C.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45876 Nr: 2812-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 Código: 45876

Vistos etc.,

 Diante do pedido de suspensão do feito formulado na petição de fl. 200, e 

com observância no disposto no artigo 921, III, §1º, do CPC, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data do 

requerimento (23/07/2019).

Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte exequente, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO, iniciando a contagem do prazo 

prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC.

Transcorrido o prazo prescricional, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme § 5º do dispositivo legal retro citado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 145869 Nr: 1893-64.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DIAS PETRY, ELISANGELA 

CELESTINO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 145869

Vistos etc.,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 70/72.

Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas e despesas processuais.

Fica a parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também 

em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC).

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade e proceda com a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168410 Nr: 2404-28.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGOCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO SCHRADER - ESPÓLIO, MARCIA 

BEATRIZ SCHRADER, CARMO KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM 

- OAB:44006, DIOGO DA COSTA ARAÚJO - OAB:30829, JULIANA 
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ANDRADE DE OLIVEIRA - OAB:31826, RILDO RIBEIRO DO AMARAL - 

OAB:33334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, MARCIA 

RODRIGUES MELO FERREIRA - OAB:2.1809-0, ROGÉRIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte requerida para 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87902 Nr: 7425-92.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARRUDA, ALVIM, ARAGÃO, LINS & SATO 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:15686/A, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:15.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que houvesse o pagamento do 

débito, diante disso, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido da multa 

legal, bem como honorários advocatícios, nos termos da decisão retro, no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento e/ou extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55374 Nr: 5645-88.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALI MARIA FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Certifico e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de republicar a SENTENÇA 

de fls. 728/730, haja vista que o(a) procurador(a) da parte autora não 

havia sido cadastrado no momento do envio para publicação "Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, ___ de 

novembro de 2019. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 147810 Nr: 2872-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUE - OAB:228603/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na petição inicial para REINTEGRAR o autor na posse do caminhão 

descrito no imóvel da matricula nº 19.534 do CRI de Sorriso/MT (fls. 21), 

com o retorno ao status quo ante, com a demolição da construção/edícula 

efetivada no terreno do autor, a qual poderá ser realizada pelo autor a 

expensas do requerido, com a apuração das perdas e danos em 

liquidação de sentença.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil.Nos termos do artigo 86, parágrafo primeiro, do CPC, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado 

da causa;Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso - MT, 05 

de março de 2020.Daiene Vaz Carvalho GoulartJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115094 Nr: 6428-07.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA VIAPIANA PREIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LANZ - 

OAB:12971-E

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o recolhimento dos honorários do expert, mediante sistema 

SISCONDJ do e. TJMT, sob pena de preclusão da prova técnica em testilha 

(art. 223 NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139188 Nr: 10674-12.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORALIM CORREA DE BARROS FILHO, CORALIM 

CORREA DE BARROS ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS JAMBERS, EDILSON MILTON DE 

MOURA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 Certifico e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de republicar a SENTENÇA 

de fls. 154, haja vista que o(a) procurador(a) da parte requerida não havia 

sido cadastrado no momento do envio para publicação “...Ante o exposto, 

com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno os 

embargados e autores da ação principal (Código 139187), ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 

10% sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado esta 

sentença, arquive-se. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso - MT, 11 de dezembro de 

2019. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito”.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1007715-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA SAPIAGINSKI NEITZKE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1007715-12.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 374.000,00 ESPÉCIE: 

[Bem de Família]->EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) POLO ATIVO: 

Nome: SORAIA SAPIAGINSKI NEITZKE POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 3ª VARA CÍVEL SORRISO Data: 

08/05/2020 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). SORRISO, 6 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001319-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001319-82.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA 

EMBARGADO: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA Vistos etc., 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Da tutela de urgência 

Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do 

NCPC, o seguinte: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer 

constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os 

quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. “Art. 677. 

Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de 

seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de 

testemunhas” Quanto à tutela de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Pois bem. Os presentes embargos decorrem da 

decisão liminar de arresto de grãos deferida nos autos da Ação de 

Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1001144-88.2020.8.11.0040, 

proposta pela parte embargada em desfavor do devedor comum das 

partes, Eurico Francisco Garcia Galho. Assevera a parte embargante que 

no referido processo de execução a embargada teria se valido apenas da 

exibição de uma certidão de registro de penhor de safra extraída junto ao 

cartório da Comarca de Itaúba/MT, entretanto, o pedido de arresto de 

grãos também semeados nas áreas situadas em Sorriso e Tapurah foi 

deferido, constando da decisão unicamente a ressalva com relação ao 

penhor de safra indicado na CPR 91575, emitida por Eurico Francisco 

Garcia Galho em favor de Iharabrás S/A, sem qualquer observação com 

relação a condição de credora da embargante, consubstanciada nas 

CPRs 36-2019/2020 e 37-2019/2020. Pois bem. Em análise dos 

documentos juntados pelo embargante, notadamente as Certidões de Ids 

29755183 e 29755185, verifico que para garantir a obrigação imposta na 

CPR 37-2019/2020, foi constituído penhor rural de 42.500 sacas de 60 kg 

de soja a ser cultivada na área rural de 850 ha da Fazenda Poranga 

(Matrícula 12.667), de produção agrícola do devedor, devidamente 

registrada no CRI de Sorriso/MT na data de 07/02/2020, portanto, antes do 

registro realizado pela embargada, em 17/02/2020. Da mesma forma, em 

ralação à CPR 36-2019/2020, verifico que foi constituído penhor rural de 

27.500 sacas de 60kg de soja a ser cultivada sobre a área rural de 550 ha 

oriunda da Matrícula 5.283 do CRI de Tapurah/MT, sendo tal garantia 

devidamente registrada no CRI de Sorriso/MT pelo embargante na data de 

26/12/2019. Nota-se que, em relação ao imóvel descrito na Matrícula 5.283 

do CRI de Tapurah, a parte embargada sequer providenciou o registro da 

CPR 108-2019/2020, a qual embasou o arresto de grãos deferido na 

execução nº 1001144-88.2020.8.11.0040, tendo o embargante, portanto, 

preferência no seu crédito. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

DE TERCEIRO PENHOR AGRÍCOLA CÉDULA DE PRODUTO RURAL - 

DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CREDORES - OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE 

REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - CONTRATOS DE 

ARRENDAMENTO RURAL - MESMA ÁREA ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM 

RAZÃO DA FALTA DE ASSINATURA DE UM DOS DIRETORES DA 

EMPRESA ARRENDANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS 

CONTRATOS ASSINADOS PELA EMPRESA ARRENDANTE DEVERIAM 

CONSTAR A ASSINATURA DE DOIS SÓCIOS PARA TER VALIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. O direito de preferência sobre o penhor em caso 

de Cédula de Produto Rural deve ser levado em consideração o número de 

ordem de apresentação do título ao registro. Não havendo documentos ou 

provas de que os dois sócios da empresa arrendante deveriam assinar o 

contrato de arrendamento para que seja válido, não há como reconhecer a 

sua invalidade ou a invalidade da garantia ofertada com relação a 

produção de soja na área arrendada” (TJMT, N.U 

0000699-45.2005.8.11.0030, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 10/09/2015) – destaquei. Ressalto, por fim, que na CPR 

108-2019/2020 que deu origem a constrição em análise (Id 29755794) 

foram especificadas três áreas para a formação da lavoura – Fazenda 

Rosário (Matrícula 5.283 do CRI de Tapurah), Fazenda Atlântica (Matrícula 

12.667 do CRI de Sorriso/MT) e parte da Fazenda Nossa Senhora 

Aparecida (Matrícula 740 do CRI de Itaúba/MT), porém, para instruir seu 

pedido de arresto, a parte embargada apenas apresentou a certidão de 

registro de Imóveis de Itaúba/MT, não comprovando sua preferência em 

relação às lavouras cultivadas nas áreas descritas nas CPRs 

36-2019/2020 e 37-2019/2020 que instruem os presentes embargos de 

terceiros. Diante do exposto, com amparo no art. 678 c/c art. 300, ambos 

do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para que seja 

REGUARDADA a quantidade de 27.500 sacas de soja de 60 kg cada, 

relativas à CPR 36-2019/2020 e da quantidade de 42.500 sacas de soja de 

60 kg cada, relativas à CPR 37-2019/2020, ambas emitidas pelo executado 

Eurico Francisco Garcia Galho, e com registro de penhor rural de primeiro 

grau, conforme certidões de 29755185 e 29755183. Consigno que caso 

os grãos já tenham sido colhidos e depositados em armazéns gerais, silos 
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ou qualquer outra unidade de depósito em razão do arresto deferido nos 

autos nº 1001144-88.2020.8.11.0040, deverá o Oficial de Justiça proceder 

com a reversa dos grãos em favor do embargante, na quantidade descrita 

nas CPRs 36-2019/2020 e 37-2019/2020, mediante certidão, intimando-se 

o armazém onde os grãos ficarão depositados de que não poderá dispor 

do produto sem expressa ordem judicial. Neste caso, ficará a parte 

embargante como fiel depositária dos grãos, ficando advertida que está 

expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicia. 

Desde já, DEFIRO os benefícios do art. 212, §2º do CPC, ao Oficial de 

Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o 

que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. CITE-SE a parte embargada para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação (art. 679 do NCPC), 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001360-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR BONFANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN OAB - MT17354/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001360-49.2020.8.11.0040. AUTOR: 

ITACIR BONFANTI REU: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. Vistos etc., 

Trata-se de ação de obrigação de dar coisa incerta c/c tutela de evidencia 

c/c indenização por danos materiais, ajuizada por ITACIR BONFANTI e 

outros em face de SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que em virtude 

da colheita da safra 2018/2019, especificamente entre os dias 24/01/2019 

e 19/03/2019, depositou no armazém requerido a quantidade de 1.869.338 

(um milhão e oitocentos e sessenta e nove mil e trezentos e trinta e oito) 

quilogramas de soja, o que corresponde a 31.155,63 sacas de soja de 60 

quilogramas cada. Aduz o autor que entre os dias 29/01/2019 e 

26/07/2019 efetuou a retirada de 1.770.973 (um milhão e setecentos e 

setenta mil e novecentos e setenta e três) quilogramas de soja, o que 

corresponde a 29.516,21 sacas de soja de 60 quilogramas cada, momento 

em que a parte ré informou que ele não possuía mais grãos armazenados, 

visto que havia retirada toda a totalidade dos grãos depositados, contudo, 

segundo o autor, resta faltante a quantia de 98.365 (noventa e oito mil e 

trezentos e sessenta e cinco) quilogramas, o que corresponde a 1.639,41 

sacas de soja de 60 quilogramas cada. Com isso, pleiteia tutela de 

evidência ou, subsidiariamente, tutela de urgência de natureza antecipada, 

para que seja determinado ao requerido que efetue a entrega de 1.675,05 

sacas de soja de 60 quilogramas cada. Com a inicial juntos documentos. 

Pois bem, preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e, 

estando devidamente recolhidas as custas/taxas iniciais, RECEBO a 

exordial. Passo, pois, à análise da tutela perquirida. Com efeito, dispõe o 

artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver 

perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Em suma: é 

necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito 

alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). Já a tutela 

de evidência é disciplinada no art. 311 do CPC, elencando em seus incisos 

as hipóteses de sua caracterização. Tratando-se de negócio jurídico para 

armazenamento de grãos, entendo não ser possível, em sede de cognição 

sumária, determinar a entrega da suposta quantidade faltante do produto 

soja. Explico. Dá análise dos documentos juntados, vislumbra-se no ID n.º 

29799452 um relatório emitido pelo requerido, no qual consta a informação 

de diversos romaneios, os quais totalizam a entrega de 1.869.338 (um 

milhão e oitocentos e sessenta e nove mil e trezentos e trinta e oito) 

quilogramas de soja pela parte autora. Contudo, malgrado a parte autora 

alegue que efetuou a retirada de somente 1.770.973 (um milhão e 

setecentos e setenta mil e novecentos e setenta e três) quilogramas de 

soja do armazém requerido, infere-se do documento de ID n.º 29799451 

que fora retirada a quantia líquida de 1.958.804,89 (um milhão, novecentos 

e cinquenta e oito, oitocentos e quatro e oitenta e nove) quilogramas de 

soja por esta. Dessa maneira, diante dos documentos que acompanham a 

exordial, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do 

direito que possa justificar a tutela perquirida, sobretudo pelo fato desta 

entrelaçar-se com o mérito, ou ainda, o perigo de dano irreparável não se 

encontra comprovado, visto que o armazém requerido está em pleno 

funcionamento, não estando demonstrado que este não possui liquidez ou 

patrimônio para arcar com eventual condenação ao final da lide. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

a antecipação dos efeitos da tutela perquiridos na exordial. Conseguinte, 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (a) Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001403-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001403-83.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

EMBARGADO: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA Vistos etc., 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Da tutela de urgência 

Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do 

NCPC, o seguinte: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer 

constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os 

quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. “Art. 677. 

Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de 

seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de 

testemunhas” Quanto à tutela de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 
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ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Os presentes embargos decorrem da decisão 

liminar de arresto de grãos deferida nos autos da Ação de Execução para 

Entrega de Coisa Incerta nº 1001144-88.2020.8.11.0040, proposta pela 

parte embargada em desfavor de Eurico Francisco Garcia Galho. Alega a 

embargante que 550 hectares destacada da área rural total de 1.701,2607 

constante da Matrícula 740 do CRI de Itaúba (Fazenda Pêga) é objeto de 

contrato de arrendamento para plantio de soja celebrado entre os 

proprietários do imóvel, Adeclecy Ferreira Marques e Gildeci Lopes 

Marques, e seus devedores, Antônio Joton Neto e Lurdes Joton, os quais 

figuram como arrendatários no aludido contrato, conforme Id 29823988. 

Assevera que os arrendatários do citado imóvel, Antônio Joton Neto e 

Lurdes Joton, emitiram, na data de 11/10/2019, a Cédula de Produto Rural 

nº 522/2019, assumindo a obrigação de entregar, na data de 31/01/2020, 

à embargante, a quantidade de 13.105 sacas de soja de 60 kg cada, que 

seria cultivada em 400 hectares da área de plantio da Fazenda Pêga, 

objeto da matrícula nº 740 do CRI de Itaúba/MT, tudo conforme restou 

pactuado na CPR de Id 29823986. Aduz, ainda, que referida CPR foi 

devidamente registrada no CRI de Itaúba/MT, na data de 17/10/2019, tendo 

sido constituído penhor rural de 13.105 sacas de soja de 60kg cada a ser 

cultivada na área rural de 400 ha da Fazenda Pêga (Matrícula 740), 

conforme registro de Id 29824743. Por tais razões, ingressou com os 

presentes embargos de terceiros, pugnando pelo deferimento da liminar 

para o fim de que seja ordenada a liberação dos grãos objeto do arresto, 

até a totalidade de 13.105 sacas de soja de 60 kg em favor da 

embargante, por se tratar de montante devido da área arrendada por seus 

devedores, conforme a CPR 522/2019-02. Pois bem. Inobstante as 

alegações e documentos apresentados pela embargante, verifico que não 

ficou demonstrado nos autos que no processo de Execução nº 

1001144-88.2020.8.11.0040 foram arrestados grãos/soja oriundos da 

lavoura de 400 hectares da área de plantio da Fazenda Pêga, objeto da 

matrícula nº 740 do CRI de Itaúba/MT (CPR de Id 29823986). Isso porque, 

conforme se nota do referido feito executivo, na certidão de informação e 

constatação de área de arresto de Id 29632379 consta que as cargas de 

grãos objeto dos arrestos realizados nos Ids 29635568, 29751782 e 

29751783, saíram da Fazenda Poranga, objeto da Matrícula 12.667 do CRI 

de Sorriso/MT, inexistindo demonstração de constrição de grãos da área 

de Itaúba/MT. Deste modo, em cognição sumária, entendo não estar 

demonstrado que o arresto em deferido no processo de Execução nº 

1001144-88.2020.8.11.0040 tenha sido cumprido em área descrita na CPR 

de Id 29823986, ou seja, que o embargante sofreu constrição sobre bens 

sobre os quais tenha direito, razão pela qual o indeferimento do pleito 

liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. CITE-SE a parte embargada para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contestação (art. 679 do NCPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005443-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL JOSE LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005443-79.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISRAEL JOSE LUIZ REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos etc., Sem delongas, verifico que o feito comporta 

extinção imediata, sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento 

das custas. Isso porque a parte autora foi regularmente intimada para 

recolher as custas iniciais e a taxa judiciária e, mesmo após o transcurso 

de mais de dois meses do pedido de dilação de prazo para comprovar o 

devido recolhimento, permaneceu inerte, conforme certificado no Id 

29391507. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual Código de Processo 

Civil que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Ante ao exposto, levando-se 

em conta que a parte autora não efetuou o recolhimento das custas 

iniciais e respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com 

fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, 

determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, 

porém, a anotação junto à Central de Distribuição. Sem condenação em 

honorários, visto que a parte requerida não foi citada para os atos e 

termos da presente ação. Transitada em julgado esta sentença, e nada 

mais sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se. Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002635-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE VIEIRA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002635-38.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIZIANE VIEIRA PRATES REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Sem 

delongas, verifico que a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito (Id 19371961) e permaneceu inerte/omissa, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda. Deste modo, 

verifico o total desinteresse da parte autora pelo deslinde da demanda, 

uma vez que foi intimada pessoalmente a dar regular andamento ao feito, 

permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente advertida quanto à 

possibilidade de extinção do feito pelo abandono. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Sem custas, eis que beneficiária da AJG. 

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. Intime-se. Publique-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI SERGIO MARKMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000263-53.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: DARCI SERGIO MARKMANN EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de Cumprimento 

de Sentença em ação previdenciária ajuizada por Darci Sergio Markmann 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Homologados os 

cálculos do exequente (id. 14407542), as RPVs foram expedidas no id. 

22772558, tendo o executado comprovado o pagamento nos id`s 

24632600 e 24632601, bem como, expedidos os alvarás judiciais de 

levantamento nos id’s 25875747. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento dos valores devidos ao exequente, 

por meio de seu advogado, conforme evolam os alvarás judiciais de 
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levantamento nos id’s 25875747. Com efeito, preceituam os artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: (...) II – a obrigação for satisfeita:” “Art. 925. A 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 12 de 

dezembro de 2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000754-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000754-60.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de Cumprimento 

de Sentença em ação previdenciária ajuizada por Isaias Pantoja dos 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Homologados os cálculos do exequente (id. 14966791), as RPVs foram 

expedidas no id. 22980333, tendo o executado comprovado o pagamento 

nos id`s 24614791, 24614792 e 24614793, bem como, expedidos os 

alvarás judiciais de levantamento nos id’s 25446829. É o necessário. 

Decido. Analisando os autos, verifico que houve o pagamento dos valores 

devidos ao exequente, por meio de seu advogado, conforme evolam os 

alvarás judiciais de levantamento nos id’s 25446829. Com efeito, 

preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 

Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II – a obrigação for 

satisfeita:” “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.” Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 12 de dezembro de 2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006139-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDALISE & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006139-81.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRANDALISE & CIA LTDA - ME REU: SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA Processo 1006139-81.2019.8.11.0040 Requerente: 

Brandalise e CIA Ltda – ME Requerido: Estado de Mato Grosso VISTOS 

ETC, Brandalise e CIA Ltda – ME ajuizou a presente Ação Anulatória de 

Débito Fiscal em face do Estado de Mato Grosso almejando a nulidade das 

CDA`s nºs 20191651058, 20191652896, 20191654864 e 20191658570. 

Após o indeferimento da liminar (id. 27356371), a requerente postulou a 

desistência da ação (id. 27660816). O réu não foi citado. É o necessário. 

Decido. Diante da ausência de citação do requerido, o pedido de 

desistência da ação formulado pela requerente não impõe a anuência do 

réu, na forma do §4°, art. 485, inciso VIII, do CPC. Destarte, não havendo 

óbice legal, é de rigor a homologação do pedido de desistência da 

demanda, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII 

– homologar a desistência da ação”. (...)” Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

2 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003883-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALIA GOMES MACHADO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003883-05.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARIA DALIA GOMES MACHADO FERNANDES EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Observo que o executado 

não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente (ref. 28901812). 

Desta feita, HOMOLOGO os cálculos para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais. Expeçam-se as guias requisitando o pagamento devido 

por meio precatório/RPV. Após, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até a informação do COREJ quanto 

ao pagamento do RPV/precatório expedido. Em seguida, intime-se o 

procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

conta bancário para depósito judicial. Disponibilizados os créditos, 

expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento dos valores. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Jaciara-MT, 19 de fevereiro de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005908-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005908-88.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE MARIA LACERDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Indefiro o pedido formulado pela autora, tendo em vista que a 

demora da tramitação do feito em decorrência da desídia dos peritos que 

aceitam o encargo – fato alheio à vontade deste juízo – não é justificativa 

para o deferimento do pleito, pois a tutela de urgência possui requisitos 

específicos e que já foram analisados na decisão inicial. Aguarde-se a 

realização da perícia médica agendada. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

20 de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000771-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECII LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000771-28.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

VALDECII LIMA DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Defiro o pedido de ref. 29159824. Diante 

da informação da parte autora quanto ao descumprimento da ordem 

judicial pela autarquia, intime-se e oficie-se o INSS para, no prazo de 10 

(dez) dias, implantar ou comprovar a implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos) reais, como também de incorrer nas penas previstas no art. 

330 do Código Penal Brasileiro. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 255 de 913



Sorriso-MT, 20 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000626-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR CARLINHOS CAVALHEIRO (EXECUTADO)

CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA (EXECUTADO)

CLAIR CARLINHOS CAVALHEIRO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornado indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

371,75, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação ou 

concordar com a penhora (§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 

rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007752-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE STERN BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - 007.756.940-70 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RISSAMY GABRIELA ALVES DE LARA (AUTOR(A))

A. C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003323-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELMA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003323-63.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA CELMA DA SILVA LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, O pedido de prorrogação do pagamento do benefício 

previdenciário não merece ser acolhido. Do disposto no art. 300 do Código 

de Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Portanto, a pretensão não merece guarida, pois, 

por se tratar de verba com caráter alimentar, a manutenção do pagamento 

do benefício até o deslinde do feito implicará em patente perigo de 

irreversibilidade da medida, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3º 

do Código de Processo Civil impossibilita a manutenção da concessão de 

tutela de urgência por vasto lapso temporal, conforme requerido. 

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado aos autos no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001601-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1001601-28.2017.811.0040 Impugnante: Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS Impugnado (a): Francisco da Conceição Vistos ETc, 

A impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo executado (id. 

13743591) merece acolhimento. Isso porque, o cálculo do impugnado (id. 

12653874) não observou o devido abatimento das parcelas quitadas a 

título de pagamento do benefício de amparo ao idoso (NB 171.279.273-0), 

pagas entre 02/12/2009 a 31/01/2018, caracterizando evidente excesso 

de execução ante a não cumulatividade do citado benefício. Sobre o tema, 

colho o aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS 

NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 

RESOLUÇÃO N.º 267/2013 DO CJF. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL COM BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES 

PERCEBIDOS. PRECEDENTES. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E 

PROPORCIONAL. – (...) - No presente caso, constata-se que o título 

executivo determinou expressamente, para fins de atualização monetária 

e juros de mora, a utilização do Manual de Orientação de Procedimentos 

para os Cálculos na Justiça Federal, de acordo com a Resolução 267/2013 

do CJF, devendo este ser observado na confecção dos cálculos de 

liquidação, sob pena de violação à res judicata - Ressalte-se que o 

julgamento do RE n.º 870.947, pelo STF, não interfere no presente julgado, 

pois o título executivo já especificou os critérios de cálculo a serem 

adotados na execução - Conforme estabelece o § 4º do artigo 20 da Lei n. 

8.472/93, é vedada a cumulação de benefício assistencial com qualquer 

outro de natureza previdenciária, razão pela qual devem ser compensada 

das prestações pretéritas da pensão por morte os valores recebidos a 

título de amparo previdenciário, sendo que referida compensação não 

viola o princípio da coisa julgada, pois o pagamento em duplicidade 

acarretaria enriquecimento ilícito da parte exequente – (...) - Apelação 

parcialmente provida.” (TRF-3 - ApCiv: 00018126720194039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 05/06/2019, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:19/06/2019) De outro lado, o fato de a sentença ter 

reconhecido o direito do impugnado em receber o benefício da pensão por 

morte desde 03/09/2016, ou seja, a partir da morte da “de cujus”, por si só, 

não afasta a inacumulatividade entre os benefícios, conforme defendido 

pelo credor. Logo, os cálculos do exequente resultam em inequívoco 

excesso de execução. Ante o exposto, diante da não dedução dos 

valores recebidos pelo impugnado a título de pagamento do benefício de 

amparo ao idoso até 31/01/2018, ACOLHO a impugnação ao cumprimento 

de sentença (id. 13743591) para RECONHECER o excesso de execução 

no presente cumprimento de sentença. Sem custas e honorários 

advocatícios. Escoado o prazo recursal, certifique-se. Após, intime-se o 

exequente para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos 

o cálculo atualizado da execução, obedecendo, todavia, as disposições 

da presente decisão, sob pena de arquivamento. Nada postulado, 

certifique-se. Empós, sem a necessidade de nova determinação, 

remetam-se os autos ao arquivo com baixa na distribuição. Com os 

cálculos, expeça-se a competente RPV, remetendo-se os autos ao 

arquivo provisório, sem baixas na distribuição, até a informação do 

pagamento pela parte executada. Informado o pagamento e indicados os 

dados bancários do exequente, expeça-se o competente alvará judicial de 

levantamento. Feito isso, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

18 de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FALCHETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007695-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA NOGUERIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001062-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI KIESEL SKALSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo 

(ID.22902614).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004497-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAILTO LOJOR RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE LOPES DA SILVA OAB - MT0021970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008931-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DELALIBERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002791-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON POLESELLO (REQUERIDO)

JANE DELALIBERA (REQUERIDO)

MARILDA SALETE SAVI (REQUERIDO)

CLAUDIO CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FABIO GAVASSO (REQUERIDO)

GERSON LUIZ BICEGO (REQUERIDO)

DIRCEU ANTONIO ZANATTA (REQUERIDO)

Virgílio Dalsóquio (REQUERIDO)

Marlon Zanella (REQUERIDO)

BRUNO ESTEVES STELLATO (REQUERIDO)

FRANCISCO FONTENELE DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Pje nº. 1002791-60.2016.8.11.0040 Requerente: Ministério 

Público de Mato Grosso Requeridos: Bruno Esteves Stellato e Outros 

Vistos ETC, O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou a presente Ação 

Civil Pública em face de Bruno Esteves Stellato, Claudio Cezar de Oliveira, 

Dirceu Antonio Zanatta, Fabio Gavasso, Hilton Polesello, Francisco 

Fontenele de Sousa, Jane Delalibera, Marilda Salete Savi, Virgílio 

Dalsóquio, Gerson Luiz Bicego e Marlon Zanella, todos na condição de 

parlamentares do Município de Sorriso-MT, com vistas à condenação dos 

requeridos em ressarcirem os cofres públicos da Câmara Municipal de 

Vereadores na quantia de R$ 3.200.00 (três mil e duzentos reais), nos 

termos do art. 12, incisos I, II e III da Lei n° 8.429/92. Para tanto, aduziu que 

mediante denúncia anônima, instaurou Inquérito Civil nº 41/2015 para o fim 

de averiguar a utilização de verbas e servidores públicos na confecção 

de material publicitário informativo da Câmara Municipal, cuja finalidade era 

de autopromoção pessoal dos vereadores naquele exercício. Verberou 

que o Inquérito Civil apurou que as matérias jornalísticas elaboradas pela 

Assessoria de Impressa da Câmara de Vereadores continham imagens 

das ações executadas pelo município durante o ano de 2015, no entanto, 

que as atividades estavam vinculadas ao respectivo parlamentar, pois, 

cada página do folhetim era dedicada exclusivamente para determinado 

legislador, inclusive, contendo ao final seu endereço eletrônico. 

Asseverou ainda que as publicidades inseridas no folhetim em nada 

contribuíram para informar a população acerca dos serviços públicos 

executados pelo Poder Executivo Municipal, senão autopromover os 

parlamentares as custas da Poder Público, circunstâncias que violam o 

§1°, do art. 37, da Carta Magna de 1988, impondo o pedido de 

ressarcimento aos cofres públicos, bem como, atentam contra os 

princípios basilares da Administração Pública. Forte em tais fundamentos 

pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. 

Notificados, os requeridos apresentaram defesa prévia em conjunto (id. 

4347089), acompanhada de documentos, arguindo preliminares, as quais 

foram todas afastadas na decisão id. 5825567. Em contestação (id`s. 

6876900, 6876913, 6876929, 6876948, 6876966, 6876982, 6876997, 

6877017, 6877453, 6877434 e 6877416), os requeridos sustentaram o 

dever dos parlamentares de fiscalizar, reivindicar e elaborar projetos, 

atuações que foram resumidas no folhetim anual e sem qualquer 

intervenção dos réus, afastando qualquer violação aos princípios da 

Administração Pública. Defenderam, ainda, a ausência de comprovação 

dos elementos subjetivos nas condutas a eles imputadas como ímprobas – 

dolo, culpa e má-fé – mediante desejo de obter para si ou para outrem 

vantagem ilícita em prejuízo ao erário público, tendo em vista que a 

divulgação no folhetim dos trabalhos realizados pelos vereadores no ano 

de 2015 não caracteriza promoção pessoal, quiçá ato de improbidade 

administrativa. Pedem a improcedência dos pedidos. Réplica id. 8859703. 

Despacho saneador (id. 9331388) delimitou as questões de fato e a 

atividade probatória. O autor pediu o julgamento imediato do feito. De outro 

lado, os réus pela produção de prova oral. Audiência de instrução e 

julgamento designada e realizada nos id`s. 14602024 e 15806336, 

oportunidade em que foram colhidas as oitivas das testemunhas arroladas 

pelos requeridos. Memoriais finais pelas partes, autor e réus 

sucessivamente (id`s. 1844696 e 18711561). É o necessário. Decido. O 

feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento 

deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade de produção de 

outras provas, senão daquelas já coligidas aos autos. Como relatado, 

cuida-se de Ação de Improbidade Administrativa com pedido de 

condenação dos réus em ressarcirem os cofres públicos em R$ 3.200.00 

(três mil e duzentos reais), mediante a prática de ato improbo consistente 

na confecção de material publicitário cuja finalidade era de autopromover 

pessoalmente os requeridos, conduta que viola os princípios basilares da 

Administração Pública. A pretensão inaugural não prospera. Não há nos 

autos comprovação robusta que o folhetim mencionado teve caráter de 
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autopromover os requeridos quando da apresentação das atividades dos 

parlamentares no ano legislativo de 2015, ônus de incumbência do autor, 

na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/1992. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO E MÁ-FÉ DO AGENTE. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. I. A 

demonstração de dolo e má-fé por parte do agente público constitui 

pressuposto de caracterização do ato ímprobo, sendo ônus da parte 

autora a indicação e comprovação desses elementos subjetivos 

essenciais para a condenação por improbidade administrativa. II. As 

condutas previstas no art. 10 da Lei nº 8.429/93 reclamam a ocorrência de 

dano ao erário, não sendo razoável que a existência de irregularidades, 

eventualmente cometidas no processo licitatório, possam simples e 

puramente ser punidas como ato de improbidade. III. Segundo a 

jurisprudência do STJ, não é todo ato irregular ou ilegal que será capaz de 

configurar ato de improbidade, devendo haver, para a configuração das 

hipóteses previstas no art. 10 e 12 da Lei 8.429/92, a efetiva ocorrência 

de dano ao erário; e, para aquelas enumeradas no art. 11, a comprovação 

do dolo e má-fé, bem como a ocorrência de desonestidade ou imoralidade 

no trato da coisa pública, não devendo, portanto, a lei em questão ser 

aplicada ao administrador inábil ou despreparado, mas ao desonesto e 

corrupto. IV. Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-MA - APL: 

0168522014 MA 0001512-71.2011.8.10.0036, Relator: LUIZ GONZAGA 

ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2016, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2016) Ademais, o ato de improbidade 

administrativa na forma do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a 

demonstração de dolo ou má-fé do agente público, bem como, o manifesto 

e consciente desejo de praticar o ato, de modo que a LIA não visa punir 

meras irregularidades, mas sim a prática improba consistente em ato 

desonesto, desleal e dotado de inteira falta de boa-fé do agente público, 

circunstâncias, todavia, que não se assemelham ao caso em exame. 

Nesse sentido, o fato de a Câmara de Vereadores do Município de Sorriso 

elaborar por meio de sua Assessoria Impressa um folhetim anual 

informando à sociedade todas as atividades dos seus parlamentares ou, 

parte delas, apontando ao final de cada folha o endereço eletrônico de 

cada membro da Casa Legislativa, não havendo, de outro lado, 

comprovação concreta da participação direta dos vereadores na 

elaboração do jornal, por si só, não configura ato de improbidade 

administrativa a subsidiar a pretensão condenatória postulada na peça de 

ingresso. Ademais, além das provas acostadas aos autos não indicarem 

de forma robusta qualquer irregularidade no processo licitatório, 

sobretudo, ante a ausência de informação nos autos quanto a eventuais 

apontamentos pelos órgãos de controle externo, a prova oral foi 

igualmente contundente em afirmar a não participação ou interferência dos 

requeridos na elaboração dos folhetins, afastando, assim, a alegada 

prática de autopromoção. Perguntada, a testemunha Ivan Oliveira dos 

Santos, respondeu: “(...) Que participou do início até o fim da elaboração 

do folhetim. Disse se tratava de um trabalho comum da Assessoria de 

Impressa na época que esteve à sua frente como coordenador e fiscal de 

contrato que perdurou pelo prazo de 3 anos, com verba entorno de R$ 

1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos reais) (...) Que sua contratação foi 

técnica e sua prestação de conta sem qualquer objeção pelo Tribunal de 

Contas do Estado. (...) Disse que a único questionamento de sua gestão é 

em relação a publicação discutida nos autos (...) Que a confecção do 

folhetim ocorrida todos os anos (...) Disse que os folhetos foram 

impressos em uma gráfica em Cuiabá/MT ao custo bem menor que em 

Sorriso, narrando que o valor de cada exemplar custou entorno de R$ 

0,10 (dez centavos de real). (...) Disse que a equipe de impressa 

participou dos trabalhos de elaboração dos folhetins, bem como, outros 

servidores. (...) Disse que o trabalho foi todo escolhido pela equipe de 

impressa, inclusive, disponibilizado no site da Câmara de Vereadores e 

que não teve qualquer participação dos vereadores na elaboração ou 

escolha do conteúdo a ser publicado (...)” (mídia digital id. 100279160). 

Ainda em audiência, respondeu a testemunha Ângela Maria Gimenez: “(...) 

Que à época da impressão do jornal exercia a função de Assessora de 

Impressa da Câmara Municipal de Vereadores (...) Que a confecção do 

material era comum na Assessoria de Impressa, bem como, que o 

informativo era elaborado anualmente e às vezes semestralmente com um 

apanhado das principais matérias dos vereadores, com atualização em 

site e material informativo. Que o material foi elaborado pela equipe de 

impressa (...) Que a iniciativa foi unicamente da Assessoria de Impressa e 

sem pedido de pedido pessoal dos vereadores (...) Que o trabalho visava 

passar à população o trabalha da Câmara enquanto instituição e não da 

individualização do vereadores (...) Esclareceu que a Assessoria de 

Impressa não fazia nada em particular para determinado vereador, bem 

como que sequer assim pediam. Disse que todos tinham seu espaço, mas 

em nenhum momento beneficiar algum com mais ou menos espaço (...)” 

(mídia digital id. 15806997). Com efeito, não se revela nos autos quaisquer 

das hipóteses da configuração das práticas tipificadas no art. 10 da LIA, 

em particular de dano ao erário público, seja por dolo ou culpa dos 

requeridos, tampouco ato ou conduta de improbidade administrativa que 

atente contra os princípios basilares da Administração Pública, na forma 

do art. 11, da mesma Lei, in casu, mediante o desejo dos vereadores de 

se autopromoverem às custas do Poder Público, e assim, subsidiar a 

condenação dos réus na forma do art. 12, da LIA. Sobre o tema, colho o 

aresto do TJ/MT: “APELAÇÃO CRIMINAL – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – DECRETO-LEI 201/67 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 

IMPESSOALIDADE E MORALIDADE – PATROCÍNIO DE PUBLICAÇÃO EM 

JORNAL LOCAL – ALEGADA PROMOÇÃO PESSOAL – CONDUTA NÃO 

CONFIGURADA – ENCARTE INFORMATIVO – DISTRIBUIÇÃO DURANTE 

EVENTO – DIVULGAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, POTENCIAL ECONÔMICO 

E TURÍSTICO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – FOTO DO PREFEITO 

ILUSTRANDO MENSAGEM DE BOAS VINDAS – INSUBSISTÊNCIA DA 

PROVA DO ATO DE IMPROBIDADE – APELO DA ACUSAÇÃO 

DESPROVIDO. Publicação em jornal local, com a finalidade de divulgar em 

evento de grande porte a infraestrutura, o potencial econômico e turístico 

do município, não revela ato de improbidade pelo simples fato de estampar 

um convite ilustrado com a foto do prefeito municipal, sobretudo diante da 

ausência de enaltecimento de obra ou serviço da sua própria 

administração.” (N.U 0007400-73.2007.8.11.0055, , ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, 

Publicado no DJE 18/02/2016) Nesse diapasão: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PLEITO RESSARCITÓRIO. EX-PREFEITO 

DE BENTO GONÇALVES. ARTIGO 9º, INCISO XII, E ARTIGO 11, CAPUT, DA 

LEI Nº 8.429/92. ENCARTE INSTITUCIONAL BENTO MAIS FELIZ. ART. 37, 

CAPUT, E § 1º, DA CF/88. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DAS 

PUBLICAÇÕES. AUSÊNCIA DE CUNHO DE PROMOÇÃO PESSOAL. 

ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO NÃO RECONHECIDO. 1. Habilitação da 

sucessão e prosseguimento da ação, ante o pleito ressarcitório contido na 

ação. 2. A análise do ato apontado como de improbidade impõe a 

abordagem da existência do elemento subjetivo na conduta do agente 

público, ante a inexistência de possibilidade de se inferir a 

responsabilidade objetiva. 3. Para a configuração das práticas previstas 

nos artigos 9 e 11 da Lei nº 8.429/92 exige-se a demonstração da conduta 

dolosa, que não restou evidenciada, na espécie. 4. O acervo probatório 

constante dos autos não permite concluir que das propagandas 

institucionais promovidas sob o título Bento Mais Feliz , no período de junho 

de 2011 a junho de 2012, tenha ocorrido ofensa ao princípio da 

impessoalidade, previsto no art. 37, caput, da CF/88, ou mesmo ao § 1º, da 

mesma base legal, a caracterizar a autopromoção do agente político 

demandado. 5. Ausência de. demonstração de dolo para a configuração 

da conduta apontada como ímproba. Precedentes do STJ e desta Corte. 6. 

Não se verifica identidade entre a marca utilizada na campanha eleitoral 

pelo réu e o logotipo aposto nos encartes como marca da administração, 

sobretudo, para fins de implicar a intenção de propaganda de cunho 

pessoal ou de associação direta ao partido político do demandado. 7. 

Sentença de improcedência na origem mantida. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70067192336 RS, Relator: Antônio Vinícius 

Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019) Destarte, a 

condenação dos requeridos na forma almejada na inicial pelo autor requer 

de maneira imperiosa a comprovação das condutas e/ou de atos que 

configurem seguramente improbidade administrativa, o que não restou 

demonstrado nos autos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pelo autor e, por corolário, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 19 de fevereiro de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 173296 Nr: 5337-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LIMA SALUSTIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 173296

 VISTOS ETC,

 Providencie a Sra. Gestora informações junto à Secretaria da Segunda 

Câmara de Direito Público do TJ/MT acerca do eventual julgamento final do 

recurso de apelação interposto pelo autor, bem como, caso finalizado e 

com o trânsito em julgado, encartem-se cópias do v. acordão aos 

presentes autos.

Feito isso, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se

Sorriso-MT, 04 de março de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53220 Nr: 2610-23.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO da presente 

execução fiscal movida pela Fazenda Pública e por consequência JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso II, do CPC.Sem custas e honorários.Transitada em 

julgada, arquive-se com baixas na distribuição.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Sorriso-MT, 5 de março de 2020.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83069 Nr: 2034-59.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2034-59.2011.811.0040

Código nº. 83069

Requerente: Sebastião Fardin

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Sebastião Fardin manejou Cumprimento de Sentença em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 535 e seguintes do CPC.

As RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidas (fls. 250/252), sendo os pagamentos comprovados às fls. 

256/257.

É o necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à parte exequente, Alvará Judicial de fls. 256/257.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Sorriso-MT, 02 de março de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005865-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. C. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1005865-54.2018.8.11.0040 Requerente: Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso Requerido: Brunna Adriana de Carvalho 

Campos VISTOS ETC, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ajuizou Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa contra 

Brunna Adriana de Carvalho Campos imputando-lhe a prática destes que 

atentam contra os princípios basilares da Administração Pública, pois, na 

condição de professora da rede pública municipal de ensino, ameaçava e 

agredia fisicamente crianças atendidas no CEMEIS Caminho do Saber, com 

idades à época dos fatos entre um e dois anos. Narrou que a consumação 

dos referidos atos ilícitos foram evidenciados no curso da ação penal 

Código 197029, em trâmite nesta comarca, mediante a colheita de 

depoimentos de testemunhas, dentre elas, estagiários, professores, 

coordenadora e diretora do CEMEIS. Asseverou que tal conduta fere os 

princípios da legalidade, lealdade e da moralidade, nos termos do artigo 11, 

caput, da Lei 8.4298/92, tendo em vista que as agressões físicas e 

psicológicas ocorreram no exercício do cargo público de professorada da 

rede municipal de ensino. Pediu, portanto, a condenação da demandada 

nas penas previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, em razão da 

prática de ato de improbidade administrativa que importa em violação dos 

princípios administrativos, descrito no artigo 11, da mesma lei. Instruiu a 

inicial com documentos. A requerida, em resposta inicial (id. 17895082), 

invoca preliminarmente falta de justa causa para o ajuizamento da ação, 

sustentando ausência de tipicidade das condutas que lhe fora imputadas, 

ao argumento de que a ofensa à bem jurídico de particulares não 

configura ato improbidade, além da inexistência de prejuízo ao erário 

público ou vantagem ilícita em razão do cargo público exercido. Em réplica 

(id. 19795193), o Parquet defendeu a existência de justa causa na medida 

em que o bem jurídico tutelado na presente demanda são os princípios 

basilares da Administração Pública, devendo, assim, ser rejeitada a 

preliminar e recebida a inicial. É o necessário. Decido. 01. Preliminar de 

justa causa A tese articulada pela ré quanto à ausência de justa causa em 

razão da falta de tipicidade da conduta, inexistência de prejuízo ao erário 

público ou vantagem ilícita em razão do cargo público exercido, revelam-se 

questões de mérito a depender de outras provas a serem produzidas 

durante a instrução processual. Destarte, neste momento inicial não cabe 

averiguar a configuração da tipicidade da conduta da requerida, se 

praticada ou não com dolo ou culpa ou mesmo a análise pormenorizada de 

provas. No tocante à ausência de dano ou prejuízo ao erário público, vale 

destacar que tal pretensão inicial sequer é objeto de reparação pelo 

requerente. Na espécie, o pedido inaugural se baseia nas condutas 

eventualmente praticadas pela requerida nos termos do artigo 11, caput, 

da Lei 8.4298/92, notadamente, violação aos princípios da Administração 

Pública, cumulado com pedido de aplicação das sanções previstas no 

artigo 12, inciso III, da LIA, sem, no entanto, nada mencionar acerca da 

existência ou mesmo de reparação de danos ao erário público, conforme 
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ventilado na defesa preliminar. Com efeito, o recebimento da presente 

ação de improbidade se impõe. Acerca do trâmite da ação civil pública por 

ato de improbidade, os §§ 7º a 9º, do art. 17, da Lei nº 8.429/92, dispõem, 

verbis: Art. 17. (...) § 7º. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará 

autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer 

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 

justificações, dentro do prazo de quinze dias. § 8º. Recebida a 

manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, 

rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.” § 9º. Recebida a 

petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.” Nesta 

quadra processual de juízo incipiente e preliminar – impróprio para o 

esgotamento das questões de mérito – são analisados, sumariamente, as 

alegações das partes e a probabilidade da ocorrência de atos de 

improbidade por parte dos demandados. Cotejando os fatos e 

fundamentos expostos na peça basilar, observo a presença de indícios 

suficientes dos atos de improbidade administrativa narrados pelo Órgão 

Ministerial na exordial. Pelo exposto, RECEBO a inicial e determino a 

citação DA ré para que apresente contestação no prazo legal (art. 17, § 

9º da Lei n. 8.429/92). Consigne-se no mandado que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Sorriso-MT, 04 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-41.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JOSE HERMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001464-41.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: ALEXANDRE JOSE HERMES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-26.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS ULIWIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001465-26.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RAFAEL LUCAS 

ULIWIAK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

19/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001469-63.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DANILO FEITOSA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANOR JOSE BASSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001470-48.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: VANOR JOSE BASSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

19/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001471-33.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIEGO FEITOSA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001472-18.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARILENE DA 

SILVA FEITOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001473-03.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANGELICA DA 

SILVA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

19/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011012-78.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUDICEIA MACHADO ALCANTARA FRANCA ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE GODOY BUENO OAB - SP0276434A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011012-78.2014.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para informar o endereço atualizado dos sócios, no prazo legal, para fins 

de cumprimento da decisão de ID 25752662.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001481-77.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA JOANA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PEDRO TEODORO DE 

OLIVEIRA, LEANDRO CARLOS DAMIANI POLO PASSIVO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERMINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001484-32.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SANDRA 

FERMINO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR GALLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR WEBER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001485-17.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:VALDEMIR 

GALLINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA CRISTINA 

BALESTRIN, DANIEL RADINS POLO PASSIVO: ADELAR WEBER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAURI SILVA DA CUNHA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001488-69.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: JAURI SILVA DA CUNHA - EPP FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA FERREIRA KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001521-59.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MAIARA 

FERREIRA KRUG ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA DONATO 

REGO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo: 1001473-03.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 16:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000825-23.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 07/04/2020 Hora: 13:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. W. PUVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002545-59.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 28440185 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 06 de março 

de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000920-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NEUTON BEZERRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000920-53.2020.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO NEUTON 

BEZERRA DE MOURA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos 

etc. Designe-se audiência de conciliação, após cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004138-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LOPES DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1004138-60.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente, Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 

5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, parte executada, na forma do 

art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item anterior, independente de nova 

intimação, sob pena de arquivamento. Com o cálculo, será os autos será 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. Sorriso/MT, 06 de Março de 2020. Kelly Cimi Gestora Judicial 

em Substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILINE FRANCIELE FRASSON (AUTOR)

MARCELO SANGION (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001531-06.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JAILINE 

FRANCIELE FRASSON e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDIVANI PEREIRA SILVA, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192531 Nr: 5559-05.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROQUE BOITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 PROCESSO Nº. PJE 5559-05.2018.811.0040

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, 

seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado do autor do fato(Dr. Jose Fernando Martins Baraldi) 

para no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço atualizado das 

testemunhas, ou no mesmo prazo informar se as testemunhas 

comparecerão na audiência designada independentemente de intimação 

pessoal. Sorriso/MT, 05 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – Técnica 

Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-17.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010533-17.2016.8.11.0040 Reclamante: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA 

- ME Reclamado: APARECIDO PEREIRA VIEIRA Vistos etc. Proceda-se com 

a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga a parte reclamante, no prazo 

de cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

reclamado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação), 

observando-se a data da audiência de conciliação agendada pelo Sistema 

PJE. Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011107-11.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ROMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON GOMES DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011107-11.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA ROMAO 

EXECUTADO: ADENILSON GOMES DE ASSIS Vistos etc. Trata-se de 

processo já sentenciado em que o executado se insurge quanto a 

ausência de intimação para cumprimento da sentença, eis que se encontra 

preso desde 2017, requerendo a nulidade dos atos processuais. Instada a 

se manifestar a exequente rechaçou as alegações do executado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, não assiste razão ao executado. 

Isso porque, tratando-se de réu revel, desnecessária sua intimação para 

cumprimento da sentença, nos termos do Enunciado 167 do FONAJE. 

Ademais, não há comprovação de que, à época da prolação da sentença, 

o executado se encontrava preso, pelo contrário, conforme se extrai do 

documento de Num. 27299297, o réu encontra-se preso desde 

16/04/2017, ou seja, após a prolação da sentença, que se deu em 

18/03/2016. No mais, ainda que fosse o caso de declarar eventual 

nulidade processual, o que não é o caso, nos termos do artigo 272, § 8.º, 

do NCPC, a parte deveria ter arguido a nulidade em capítulo preliminar de 

eventual recurso que, em tese, intentava manejar. Sendo assim, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença. Expeça-se o respectivo 

auto/carta de adjudicação, nos termos da decisão de Num. 26382962, 

intimando-se o executado para indicar conta bancária para levantamento 

do saldo remanescente, já depositado pelo exequente. Cumprido o ato de 

adjudicação e efetuado o levantamento do saldo remanescente ao 

executado, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005963-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIELE DA SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005963-73.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: VANIELE DA SILVA FREITAS Vistos etc. Considerando a 

ausência da executada na audiência aprazada, embora devidamente 

intimada (Num. 24923730), procedo, neste ato, com o levantamento dos 

valores penhorados nos autos à exequente. No mais, intime-se a 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato 

Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 593227-0 / 

2020 Sexta-feira, 6 de Março de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1005963-73.2017.811.0040 Requerente: D`MARY MODAS 

Advogado: LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL 

DE ADVOCAC Requerido: VANIELE DA SILVA FREITAS Beneficiário: 

LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCAC Conta Judicial 200110088606 Valor: R$ 83,84 (oitenta e três 

reais e oitenta e quatro centavos) Autorizado: LARISSA INA GRAMKOW 

MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC CPF/CNPJ: 

33.590.179/0001-33 Data de Emissão: 06/03/2020 Titular Conta LARISSA 

INA GRAMKOW MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 

CPF/CNPJ Titular Conta 33.590.179/0001-33 Banco Agência Conta Tipo 

Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 19178 109479 Conta Corrente Forma 

Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura Este documento é somente informativo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001473-03.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELICA DA SILVA 

CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000825-23.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA 

PESSOA REQUERIDO: APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A Vistos 

etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001481-77.2020.8.11.0040. AUTOR: MARIA JOANA DA SILVA REU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra que a permanência - 

ao menos por ora - do nome da parte reclamante em cadastro de 

inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui outras 

anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente pressuposto 

essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002170-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE SMIALOVSKI (EXEQUENTE)

MARCIO VELOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ BETTU - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002170-29.2017.8.11.0040 Reclamante: ELIZETE SMIALOVSKI e outros 

Reclamado: INEZ BETTU - ME Vistos etc. Inicialmente, intime-se o 

exequente para que comprove que o proprietário do veículo indicado à 

penhora (Enio Teixeira da Rosa), de fato, é esposo da executada. Após, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação do veículo indicado 

pelo exequente. Inexitosa a penhora, intime-se o credor para, no prazo de 

quinze dias, indicar bens penhoráveis, sob pena de arquivamento. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001524-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: FABIO CLEBER DO 

PRADO OLIVEIRA Executado: MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA 

FERNANDES Número do Processo: 1001524-14.2020.8.11.0040 Vistos 

etc. Face a justificativa apresentada pelo exequente, dispenso, 

excepcionalmente, a apresentação do título executivo junto à este Juízo 

para cadastro e carimbo. CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CAMARGO DA ROSA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TESTEMUNHA)

LUIS FABIO MARCHIORO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001298-09.2020.8.11.0040 Reclamante: PEDRO CAMARGO DA ROSA 

Reclamado: MUNICIPIO DE SORRISO/MT e outros Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de tutela de urgência proposta 

por PEDRO CAMARGO DA ROSA, em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, 

alegando que em razão de ser portador de doença cardíaca e 

insuficiência renal crônica, necessita realizar exame de ecocardiograma e 

consultas com médicos especialistas em cardiologia e urologia. Diante 

disto, requer a parte autora a concessão de tutela antecipada, 

determinando a imediata realização do exame e das consultas, seja via 

rede pública ou particular, neste município ou em outra localidade, tudo 

custeado pelo requerido. Parecer do NAT no Num. 29824457, atestando 

que o exame e as consultas são de responsabilidade do Município de 

Sorriso. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim, para que se antecipe os efeitos da tutela, é 

extremamente necessário que esteja presente a probabilidade do direito 

do autor e o perigo de dano. Diante dos documentos juntados nos autos, 

em se tratando de situação como a relatada neste caderno processual, em 

que há possibilidade de, sem a realização do exame e consultas com 

brevidade, a parte substituída ter seu quadro de saúde agravado, resta 

justificada a necessidade de pronta intervenção judicial, a fim de se 

resguardar o direito à saúde deste. Ademais, o autor é idoso e portador de 

doenças graves (de doença cardíaca e insuficiência renal crônica). Como 

é cediço, a dignidade humana deve prevalecer sobre os formalismos 

exacerbados da lei, por se tratar de princípio fundamental incluído dentre 

aqueles norteadores da Carta Magna promulgada em 1988. O perigo de 

dano está explicitado pela possibilidade de o paciente ter sua situação 

agravada caso não seja submetido ao exame e consultas recomendadas, 

o que justifica o deferimento da prestação jurisdicional rogada, sendo 

verossímil a existência da necessidade premente de que a parte requerida 

disponibilize o exame e consultas à parte autora, estando, assim, presente 

os requisitos para o deferimento liminar da ordem que são o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Resta comprovada a necessidade de ser 

realizado o exame com brevidade, em respeito, dentre outros, da 

dignidade da pessoa humana, eis que a parte autora está correndo risco 

de ficar com sequelas irreparáveis. Ademais, consigne-se que mesmo se 

eventualmente a demanda final não for provida, a parte requerida não 

sofrerá maiores prejuízos; por outro lado, não deferida a medida liminar e 

eventualmente provida a demanda final, certamente o paciente corre risco 

de sofrer danos irreparáveis, havendo neste caso irreversibilidade se não 

deferida a ordem liminar, mas não o contrário, fato este que não pode 

passar despercebido, aplicando no caso os princípios da razoabilidade da 

proporcionalidade que demonstram de todas as formas ser viável garantir 

o tratamento enquanto se discute o mérito propriamente dito na sentença 

final. Além disso, é entendimento majoritário que a Fazenda Pública é 

obrigada a efetuar a cobertura dos procedimentos e medicamentos 

necessários, ao tratamento médico do paciente, nesse sentido o seguinte 

julgado: “ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE/URGÊNCIA 

DEMONSTRADA - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA.1. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o 

Sistema Único de Saúde – SUS, estabelece que é dever do Estado prover 

as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que 

constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras 

providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes 

federados fornecê-los e custeá-los. (grifei) 2. Deve ser excluída a multa 

diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da 

tutela específica no plano prático”. (TJMT. Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, ReeNec 122541/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, J. 27/03/2018, DJE 16/04/2018) Posto isso, e sem maiores 

delongas, nos termos do art. 5º e 196, ambos da CF/88; ce art. 300, do 

NCPC defiro liminarmente o pedido de tutela antecipada formulado na 

inicial, e DETERMINO que o MUNICÍPIO DE SORRISO disponibilize às suas 

expensas exame de ecocardiograma e consultas com médicos 

especialistas em cardiologia e urologia, no prazo 30 dias, contados da 

intimação desta decisão. Para o caso de descumprimento, incorrerá o 

responsável em eventual improbidade administrativa e responsabilização 

criminal por desobediência, prevaricação ou outro tipificável à espécie. 

Dispenso a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

requerida, para querendo contestar a presente ação, no prazo de 30 dias. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001463-56.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TAKEMURA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS BARBOSA 79426182187 (REQUERIDO)

AIRTON FELIZARDO (REQUERIDO)

LUIZ ALBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: ANDERSON 

TAKEMURA REIS Executado: MARIA DE JESUS BARBOSA 79426182187 e 

outros (2) Número do Processo: 1001463-56.2020.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 
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requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006372-78.2019.8.11.0040 Reclamante: JEFERSON LEITE DE ARAUJO 

Reclamado: RAFAEL BALZAN e outros (3) Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), 

cuja exigibilidade ficará suspensa, eis que beneficiário da justiça gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)
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IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 
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ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 
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empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005316-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA DA CRUZ BOGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO SEGURA OAB - MT4722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1005316-44.2018.8.11.0040 

MAIARA CRISTINA DA CRUZ BOGO BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 

Vistos etc. Em que pese a alegação de nulidade da intimação do Acórdão 

e o pedido de devolução do prazo recursal, bem como dos autos à Turma 

Recursal, não assiste razão à reclamada, visto que, nos termos do artigo 

272, §8º, do NCPC, a parte deveria ter arguido a nulidade em capítulo 

preliminar de eventual recurso que, em tese, intentava manejar, o qual 

seria declarado tempestivo com o reconhecimento do vício na intimação. In 

casu, constata-se que a reclamada teve ciência inequívoca da decisão em 

05/02/2020, oportunidade em que preferiu peticionar arguindo a ausência 

de intimação, pugnando pela devolução do prazo recursal em total 

dissonância com os termos do artigo 272, §8º, do NCPC. Posto isso, nos 

termos do artigo 272, §8º, o NCPC, INDEFIRO a devolução do prazo 

recursal, bem como dos autos à Turma Recursal. No mais, considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, proceda-se com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006630-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEAL DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006630-88.2019.8.11.0040 Reclamante: MARIA LEAL DA SILVA 

Reclamado: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 
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a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004667-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDERI SCHUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: LAUDERI 

SCHUMANN Reclamado: CLAUDINEI MONTEIRO Processo nº. 

1004667-45.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010318-41.2016.8.11.0040 Reclamante: MARCELO FERREIRA DOS 

SANTOS Reclamado: JACKSON PRESTES DE OLIVEIRA Vistos etc. A 

parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006497-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACENIL MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006497-46.2019.8.11.0040 Reclamante: ANDERSON DA ROSA 

Reclamado: ACENIL MANOEL DA SILVA Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006503-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERCI VIEIRA VERDUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

FRANCIELE MIRANDA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006503-53.2019.8.11.0040 Reclamante: ERCI VIEIRA VERDUM 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
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S.A e outros Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora no Num. 25956832, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003187-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003187-32.2019.8.11.0040 Reclamante: ROGERIO DA SILVA CUNHA 

Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006385-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006385-77.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RODOBR TRANSPORTES 

LTDA REQUERIDO: MINAS CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA Vistos etc. 

Considerando que a parte reclamante não se enquadra nas hipóteses do 

inciso II do §1º do art. 8ª da Lei n. 9.099/95, eis que é Sociedade Limitada, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485 do NCPC c/c art. 8º, §1º, II, da Lei n. 9.099/95. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO 24.121.285/0001-87 MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E 

DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA 03/02/2016 NOME 

EMPRESARIAL RODOBR TRANSPORTES LTDA TÍTULO DO 

ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RODOBR TRANSPORTES 

PORTE DEMAIS CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

PRINCIPAL 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 

perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, municipal. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos 

perigosos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - 

Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO ROD BR 163 NÚMERO SN 

COMPLEMENTO KM 104.5 SALA 12 CEP 78.750-899 BAIRRO/DISTRITO 

ZONA RURAL MUNICÍPIO RONDONOPOLIS UF MT ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CCAMT@CONTROLE.CNT.BR TELEFONE (66) 3424-0028 ENTE 

FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2016 MOTIVO DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL ******** DATA DA SITUAÇÃO 

ESPECIAL ********

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 
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autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELEILA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001558-23.2019.8.11.0040 Reclamante: NEURA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE LINGERIE LTDA - ME Reclamado: ADELEILA SOARES DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada 

possui uma dívida no valor de R$1.398,00, representada por venda de 

produtos para a parte reclamada. A parte reclamada, devidamente citada, 

não compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente 

representada pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$1.398,00, devidamente corrigidos pelo INPC e 

com juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003175-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON BEZERRA PIRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003175-18.2019.8.11.0040. INTERESSADO: ELIELTON BEZERRA PIRES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. Trata-se de ação declaratória 

de renúncia de veículo, na qual a parte autora aduz que foi legítima 

proprietária de três veículos especificados na inicial, mas que um foi objeto 

de roubo/furto e que os demais foram alienados, porém ainda constam em 

seu nome perante o Detran, requerendo o autora declaração de renúncia 

dos bens móveis, com a consequente desobrigação do requerente em 

relação a tais bens. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Quanto ao mérito da 

presente demanda insta salientar que cabe ao autor demonstrar os fatos 

constitutivos de seu direito. Pode sim haver renúncia de direito sobre os 

veículos, procedimento permitido em lei, conquanto, ainda que seja pedido 

de declaração de renúncia, é necessário demonstrar minimamente que de 

fato os veículos realmente não pertencem ao requerente. Pois vejamos: 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE 

RECONHECIMENTO DE RENÚNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. Embora não se desconheça a possibilidade de 

declaração da perda da propriedade por intermédio de renúncia à 

propriedade civil, a hipótese necessita ser corroborada por outros 

elementos de provas, sobretudo no caso em apreço, no qual o 

reconhecimento resvalaria em obrigações tributárias, razão porque, 

constatada a deficiência do conjunto probatório, impõe-se a manutenção 

da improcedência do pedido e consectários.(TJTO Processo: 

00312653220198270000, Apelação Cível, Relator MARCO ANTHONY 

STEVESON VILLAS BOAS, Julgado em 29/10/2019) Na presente demanda, 

o autor não trouxe qualquer prova dos fatos narrados na inicial, de modo 

que não se pode afirmar que de fato os veículos não estão mais sobre 

sua posse e propriedade. Desta feita, ausentes as provas necessárias 

para deferimento do pleito, a improcedência da demanda é a medida que 

se impõe. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos apresentados 

no presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 06 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200850 Nr: 10100-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS, 

Filiação: Maria Cristina dos Santos Campos e Anselmo Rodrigues dos 

Santos, data de nascimento: 03/02/1988, brasileiro(a), natural de 

Itapora/itaquiraí-MS, solteiro(a), serviços gerais/nasc.21/03/87/88. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como, Indagar se deseja recorrer da sentença 

proferida..

Sentença: Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para 

CONDENAR Anderson Francisco dos Santos, pela prática dos crimes 

descritos nos artigos 155, §4º, I, e artigo 329, caput, ambos do Código 

Penal, bem como do artigo 14, da Lei 10.826/03.A)CRIME DE FURTO.O 

preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, §2º, do CP estipula pena de 

reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, para a adequação típica 

direta sub examine. Pena privativa de liberdade.Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo, em que 

pese exigível conduta adversa. O acusado não é portador de maus 

antecedentes, pelo que se nota dos autos. Não há nos autos elementos 

para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As 

circunstâncias pesam em desfavor do acusado, pois o mesmo praticou o 

crime mediante arrombamento, todavia, deixo de agravar a pena no ponto 

para não incidir em bis in idem.. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O 

fato praticado não originou consequências para a vítima que destoem do 

tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não 
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contribuiu para a realização da conduta em apreço. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 

(dois) anos de reclusão.Não há agravantes. Aplico em favor do réu a 

atenuante da confissão espontânea, mas deixo de atenuar a pena porque 

fixada no mínimo legal. E não havendo, causa de aumento ou diminuição de 

pena, resta a mesma fixada em 02 (dois) anos de reclusão.Pena de 

multa.Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, 

ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. 

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu. B) CRIME DE 

PORTE DE ARMA.O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 14, caput, da 

Lei 10.826/03 estipula pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e ao 

pagamento de multa, nos termos do art.49, do Código Penal, para a 

adequação típica direta sub examine. Pena privativa de 

liberdade.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não 

extrapola o tipo. O não acusado é portador de maus antecedentes, pelo 

que se nota dos autos. Não há nos autos qualquer fato que desabone a 

conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas 

para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias são 

desfavoráveis, na medida em que restou demonstrado que o réu portava 

armas que acabara de furtar. As consequências são próprias do delito, 

não devendo ser majoradas. Os motivos são comuns à espécie de crime. 

A vítima é toda a sociedade de modo que tal circunstância será 

considerada neutra. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de 

reclusão.Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão 

espontânea, e atenuo a pena para o mínimo legal, 02 (dois) anos de 

reclusão, pena que torno definitiva em razão da falta de causa de aumento 

e diminuição de pena a serem consideradas. Da pena de multa.Conforme 

regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa no importe de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação 

econômica do réu. C)CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.O preceito estatuído pelo 

tipo penal do art. 330, caput, do CP estipula pena de detenção de 15 

(quinze) dias a 06 (seis) meses e ao pagamento de multa, nos termos do 

art.49, do Código Penal, para a adequação típica direta sub examine. Pena 

privativa de liberdade.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a 

mesma extrapola o tipo, pois o réu tentou se evadir dos agentes públicos 

após a prática de crimes, todavia, deixo de agravar a pena para não incidir 

em bis in idem. O acusado não é portador de maus antecedentes, pelo que 

se nota dos autos. Não há nos autos qualquer fato que desabone a 

conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas 

para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias são comuns à 

espécie. As consequências são próprias do delito, não devendo ser 

majoradas. Os motivos são inerentes ao tipo de crime. A vítima não 

contribuiu para a conduta. Após análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção, 

pena que torno definitiva em razão da falta de agravantes, atenuantes, 

causa de aumento ou diminuição de pena. Da pena de multa.Conforme 

regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa no importe de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação 

econômica do réu. V – DISPOSIÇÕES FINAIS.Em razão do concurso 

material, fica a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos e 15 

(quinze) dias, além do pagamento de 30 dias multa, estes fixados em 1/30 

do salário mínimo. Fixo o regime inicial semiaberto, na esteira do que 

dispõe o artigo 33, §2º, “b”, do CP.Concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade, máxime porque fixado o regime semiaberto, não havendo 

estabelecimento penal adequado para o ergástulo noturno. Ausentes os 

requisitos subjetivos previstos no art. 44, do CP, deixo de substituir a pena 

ora imposta por pena restritiva de direitos.Condeno o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cobrança que ficará suspensa, pois 

deferidos os benefícios da Justiça Gratuita. Dê-se ciência pessoal aos 

nobres membros do MPE e DPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, 

CPP.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome 

do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico 

ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código 

de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT. Qualquer objeto lícito 

apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser 

destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do 

capítulo 07 da CNGC/MT. Não havendo pedido de acautelamento da arma 

de fogo, certifique-se, e encaminhe-se as armas apreendidas ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o trânsito 

em julgado da decisão, para destruição ou doação aos órgãos de 

segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento do 

art.25, da Lei 10.826/03. Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado 

da presente condenação, suspendam-se os direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, conforme 

dispositivo autorizador constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante 

baixa e anotações de praxe.Publicada com a entrega dos autos em 

cartório, fica o registro dispensado, nos termos da CNGC.Intime-se. 

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade.Sorriso/MT, 1º de outubro de 2019.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Carolina Soares 

Fortes Barreto, digitei.

Sorriso, 04 de março de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189717 Nr: 3936-03.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR GARCIA DOS ANJOS, PAULO 

APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:21443/A, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - 

OAB:8970

 Certifico e dou fé, que deixo de expedir mandado de intimação ao 

denunciado PAULO APARECIDO DE OLIVEIRA, por ausência do atual 

endereço nos autos (fls. 76).

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 020/2020/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 RESOLVE:

EXONERAR a pedido, o servidor DIOGO BATISTA CARNEIRO DA SILVA, 

matrícula nº 32.901, do cargo de Assessor de Gabinete II, símbolo 

PDA-CNE-VIII, lotado no Gabinete da 2ª Vara Criminal desta comarca, a 

partir do dia 05 de março de 2020.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 05 de março de 2020.

 ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256860 Nr: 22123-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANTONIO CONSELVAN NETO, MARIA GERALDA DE 

OLIVEIRA CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 
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- OAB:5.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI PAULO CERVO - 

OAB:22990/O, ANDREIA FERREIRA GOMES CERVO - OAB:25418/O

 Autos nº: 256860.

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 522, autorizando a retirada dos autos pelo prazo de 

15 dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272325 Nr: 2889-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUIZO DA DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE 

TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11.640, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI PAULO CERVO - 

OAB:22990/O, ANDREIA FERREIRA GOMES CERVO - OAB:25418/O

 Autos nº: 272325.

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 210, autorizando a retirada dos autos pelo prazo de 

15 dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270044 Nr: 1095-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUIZO DA DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE 

TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, MARIA 

MERCEDES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Em atenção ao determinado à fl. 183, promovo a intimação, por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, dos advogados dos Requeridos, a saber, 

Felipe Bedin Biasotto, OAB/MT 16.917 e Lucas Vieira Alves, OAB/MT 

20.716, para se manifestarem acerca dos documentos encartados às fls. 

186/251, no prazo de 03 dias.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 100681 Nr: 7747-09.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA, 

ESPOLIO DE ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ: 134.474, PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - 

OAB:OAB/RJ 177.509, RAFAEL PIMENTA - OAB:OAB/RJ 142.307, 

YASMIN PAIVA - OAB:OAB/RJ 220.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DE SOUSA TAVARES 

CUNHA - OAB:54698

 VISTOS

Trata-se de ação de Execução movida por BANCO SISTEMA S/A em face 

de ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA e ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO 

BRUNETTA, qualificados nos autos.

O exequente requereu, apenas com relação ao executado ESPÓLIO DE 

HENRIQUE JOÃO BRUNETTA, a extinção do feito pela desistência, 

conforme se verifica pela petição de fls. 102.

É o relatório do necessário. DECIDO.

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que ao exequente 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a execução, 

dispondo, no todo ou em parte, do direito de ação que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental, 

tudo em conformidade com o disposto no art. 775, do Código de Processo 

Civil.

 Necessário salientar que, nos feitos executivos, principalmente quando 

não pendem embargos (os embargos interpostos – Processo nº 

4272-40.2010.811.0055 – cód. 125291 – já foram há muito extintos), tem 

aplicação o princípio da disponibilidade, pelo que não há que se falar em 

intimação do executado a respeito do pedido de desistência, conforme 

inteligência do dispositivo legal acima mencionado e orientação pacífica da 

jurisprudência, máxime do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência do pedido formulada pelo exequente, apenas com relação ao 

executado ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 925, do Código de Processo Civil e, por 

conseqüência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Em relação ao outro executado (ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA), o 

feito prosseguirá normalmente.

Custas, relativamente à tramitação da execução em face do executado 

que ora se exclui, pelo exequente.

P. R. I. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328170 Nr: 24929-85.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA CONCEIÇÃO COSTA, SIDNEY DA 

CONCEIÇÃO RODRIGUES, PRISCILLA TRINDADE RODRIGUES DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:EVENTUAIS INTERESSADOS

Finalidade:CITAR OS EVENTUAIS INTERESSADOS PARA, que se 

manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da inicial:APARECIDA DA CONCEIÇÃO COSTA, SIDNEY DA 

CONCEIÇÃO RODRIGUES E PRISCILLA TRINDADE RODRIGUES DA 

CONCEIÇÃO, devidamente qualificados nos autos, propõem o pedido de 

ALVARÁ JUDICIAL, para levantamento de valores bancários em nome da 

falecida Filomena da Conceição.

Decisão/Despacho:Vistos. OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 dias, 

informar se a falecida deixou dependentes habilitados. OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal para que, no prazo de 15 dias, informe se há conta 

bancária ou qualquer outra aplicação financeira em nome da falecida, 

inclusive, FGTS/PIS. INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na 

forma do artigo 721 do CPC. CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em 

nome da falecida. OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo 

de 15 dias, informe acerca da existência de inventário extrajudicial em 

nome da falecida. cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas. 

Por fim, AO MPE. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129895 Nr: 8740-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, ILDO 

CRESTANI, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, MERI REGINA GORETTI 

DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, JOSÉ LUIS MALHEIROS OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT21.169

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 

10, Item 2.10.1 e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 e 

ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado JOSÉ LUIS 

MALHEIROS OLIVEIRA JUNIOR, OAB/MT 21.169, solicitando a imediata 

devolução dos presentes autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, observando-se que, não sendo atendida a intimação, será 

expedido MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as 

penalidades previstas no Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58103 Nr: 7571-64.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA PRIMO SOUZA, POLIANE PRIMO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MARIA RIBEIRO, EDISANDRO 

PEIXOTO AZEVEDO, AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, FABER VIEGAS - OAB:2105-A, HUMBERTO 

SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, RONDON BRASIL VIEGAS - OAB:OAB/RJ 

141.424, RUBIA VIEGAS APOLINARIO - OAB:OAB/MT 5.255

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$1.365,03REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$1.384,49REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$47,22 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108150 Nr: 6812-32.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES DE OLIVEIRA, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:73787/RS, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469-A, MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:OAB/MT 24.197-A

 Vistos.

No intuito de cumprir a determinação contido no ato judicial de fl. 288, 

PROMOVO, neste ato, o desbloqueio do valor indicado no documento de fl. 

289, conforme documento a seguir juntado.

Bem por isso, RETORNEM os autos AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 312053 Nr: 12338-91.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DE SUPLICY 

FIGUEIREDO BORGES - OAB:OAB/SP:99939, CARLOS HENRIQUE 

SPESSOTO PERSOLI - OAB:138630/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o pleito da parte executada de 

fls. 138/140, mormente sobre a suspensão do vertente feito até o 

julgamento definitivo do recurso interposto, com a manutenção da penhora 

realizada no rosto dos Autos n. 1522-36.2008.811.0055 (Código: 102640), 

valendo o silêncio como inexistência de oposição.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23630 Nr: 3551-35.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

Considerando o pleito de fl. 531, INTIME-SE o leiloeiro nomeado para, no 

prazo de 05 dias, prestar informações acerca da alienação por iniciativa 

particular.

Caso tenha restado frustrada a aludida tentativa, desde já, como 

requerido, NOMEIO, em substituição, o Leiloeiro Oficial Álvaro Antônio 

Mussa Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

sob n.º 013/2008, fone: (65) 9 9287.9838 e endereço eletrônico: 

alvaro.mt@terra.com.br, para, nos termos do ato judicial de fls. 441/442, 

levar o bem à hasta pública, comunicando o leiloeiro anteriormente 

nomeado acerca da aludida substituição.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232960 Nr: 21874-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO MIGUEL EVARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICCAL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 
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CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223557 Nr: 12905-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR NUNES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223970 Nr: 13338-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196570 Nr: 12103-66.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILINO AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197074 Nr: 12486-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58525 Nr: 185-46.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, CREUSA 

MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:, GERSON VALÉRIO POUSO - OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão. No mais, muito embora a 

parte demandada, às fls. 406/408, aduza que o processo deve 

permanecer suspenso até o julgamento da Apelação pendente nos Autos 
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n. 1881-11.2002.811.0050, em trâmite na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT, a verdade é que os referidos autos anularam a sentença que 

determinou a retificação do imóvel de Matrícula n. 14.455, que não é objeto 

do vertente feito. Então, não há que se falar em qualquer suspensão. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão. Por fim, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 05 dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, indicando, ainda, as questões fáticas em que 

recairiam a atividade probatória, sob pena de preclusão. Após, 

CONCLUSOS para o saneamento do feito, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132798 Nr: 2689-83.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES MACHADO DIAS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO FILOMENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MOISES MACHADO DIAS JUNIOR ingressou com a vertente demanda em 

face de MARCELINO FILOMENO DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

Após um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e, após o seu cumprimento, pela 

extinção do feito (fls. 73/74), o que fora devidamente homologado (fl. 78).

Intimadas as partes para informarem acerca do cumprimento do acordo, 

advertindo-se que a inércia seria interpretada como quitação, as partes 

não manifestaram (fl. 88 e fl. 90).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia das partes, é de ser reconhecido o cumprimento do 

acordo, de modo que a vertente execução atingiu o seu desiderato, 

devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

Custas e taxa judicial “pro rata”, conforme o artigo 90, § 2º, do CPC, 

contudo, suspensa, uma vez que a parte exequente é beneficiária da 

justiça gratuita (fl. 27), bem como CONCEDO o aludido benefício à parte 

executada.

Ademais, considerando que não fora comprovado pela parte exequente a 

averbação das penhoras de fls. 63/63-verso, DEIXO de ordenar a baixa 

das aludidas.

P.I.C. CIÊNCIA À DPE.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134073 Nr: 4133-54.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSDS, KCSS, ROSA HELENA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS DURÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud e Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Da mesma forma, também fora promovida pesquisa pelo sistema Anoreg, 

conforme documento a seguir juntados.

No entanto, as pesquisas em questão restaram infrutíferas.

Dessa feita, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, como 

requerido.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda, mormente 

para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16327 Nr: 2569-89.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GAGLIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - 

OAB:4.383-B OAB/MT, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571, 

LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 (...).Logo, DEFIRO o pedido de fls. 487/487-verso.Bem por isso, OFICIE-SE 

ao Detran/PR para que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão da 

CNH da executada, comprovando nos autos o cumprimento da ordem 

judicial.OFICIE-SE, ainda, às operadoras de cartão de crédito para que 

bloqueiem eventuais cartões de crédito existentes em nome da parte 

executada, consignando o prazo de 15 dias para cumprimento da ordem 

judicial.Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126796 Nr: 5722-18.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDJM, SELMA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONIL BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13326 OAB/MT

 Vistos.

 EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, em favor da 

parte executada, dos bens que guarnecem a sua residência, como 

requerido, observando a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, 

do CPC.

Na mesma oportunidade, INTIME-SE a parte executada, como requerido, 

para promover o pagamento da dívida aqui executada.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Em sendo inexitosa, CONCLUSOS para análise do pleito de penhora 

“Bacenjud” e “Renajud” de fl. 234.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103481 Nr: 2281-97.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT
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 Vistos.

Em caso semelhante, inclusive, julgado por este mesmo Juízo, o Superior 

Tribunal de Justiça, em decisão monocrática prolatada no Agravo em 

Recurso Especial n. 1.477.274-MT, acabou por extinguir o feito por 

ausência de interesse processual.

 Erigido ao patamar de precedente persuasivo, tal entendimento fora 

utilizado, pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

também extinguir, de forma anômala, outra demanda julgada por este Juízo 

que também trata de prestação de contas, conforme se colhe do acórdão 

proferido na Apelação Cível n. 0002670-82.2008.11.0055.

 Logo, antes de prosseguir adiante, é preciso aferir se a vertente 

demanda é ou não idêntica/semelhante às àquelas acima referidas, de 

modo a ter ou não o mesmo destino.

 Antes, porém, de se concluir num ou noutro sentido, é preciso oportunizar 

às partes que contribuam para a formação da convicção do juízo, nos 

termos do artigo 9º e 10 do CPC.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre eventual extinção anômala do feito por ausência de interesse 

processual, nos moldes do precedente do STJ acima citado (Agravo em 

Recurso Especial n. 1.477.274-MT), empregado no acórdão proferido na 

Apelação Cível n. 0002670-82.2008.11.0055, demonstrando a distinção ou 

coincidência entre os litígios.

 No mais, a Secretaria de Vara deverá CERTIFICAR se houve inovação 

nos julgados acima citados (Agravo em Recurso Especial n. 1.477.274-MT 

e acórdão na Apelação Cível n. 0002670-82.2008.11.0055), juntando, se 

for o caso, o resultado de recursos interpostos/opostos sobre as aludidas 

decisões.

 Segue, com o vertente ato judicial, cópia da decisão monocrática e do 

acórdão em foco.

 Sem prejuízo das determinações anteriores, considerando o decurso do 

prazo assinalado pelo perito às fls. 690/691, INTIME-SE o aludido perito 

para apresentar a manifestação em questão no prazo de 05 dias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110837 Nr: 1065-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT 17088/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA MORI UBALDINI DA 

ROCHA - OAB:48772, Fábio Bertoglio - OAB:36424, Fausto Luís 

Morais da Silva - OAB:36427, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694, JOZELENE FERREIRA DE ANDRADE - OAB:41737, 

Kellen Cristina Bombonato Santos de Araújo - OAB:36778, Luciana 

Esteves Marrafão - OAB:26346, LUIZ MARQUES DIAS NETO - 

OAB:43408, OSMAR ANTONIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - 

OAB:174.124, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROGÉRIO BLANK PEREIRA - OAB:OAB/PR 46.395

 (...)Bem por isso, tendo em conta a necessidade de nomeação de 

“expert”, principalmente para propor o desmembramento da área, 

conforme inteligência do artigo 872, § 1º, do CPC, NOMEIO a empresa Ecoa 

Perícias, podendo ser localizada na Avenida Afonso Pena, n. 5.723, Sala 

1504, Royal Park, CEP 79.031-010, Campo Grande/MS, telefone (67) 

3364-2291 e 9295-4417, e-mail fernando@ecoapericias.com, para avaliar 

o imóvel, oportunidade em que, tendo em conta o valor da dívida (fl. 

775.175,91), deverá sugerir o desmembramento do imóvel penhorado, com 

a apresentação do memorial descritivo, separando parte suficiente para 

suprir a dívida, observando, no entanto, a fração de desmembramento 

possível na região. INTIME-SE o perito nomeado para, no prazo de 05 dias, 

apresentar a proposta de honorários periciais. Após, INTIMEM-SE as 

partes da nomeação do perito e do valor proposto, a partir do que a parte 

executada deverá, ainda, promover, no prazo de 05 dias, o depósito dos 

honorários, salvo se deles discordar, pois foi por ela requerido o 

desmembramento da área. Aqui não se apresenta quesitos ou assistente 

técnico: (...) Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

dias, manifestar acerca da avaliação e o desmembramento sugerido, 

oportunidade em que deverá apresentar o valor atualizado da dívida e 

esclarecer se pretende a adjudicação do imóvel ou designação de leilão, 

indicando, então, o leiloeiro público, se assim desejar, na forma do artigo 

883 do CPC, valendo o silêncio como concordância. Por fim, INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre avaliação, o 

desmembramento sugerido, o cálculo atualizado da dívida e o pedido de 

adjudicação do imóvel, se requerido, valendo o silêncio como 

concordância. Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já 

HOMOLOGO a avaliação e o cálculo. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110840 Nr: 1080-36.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos. DO PLEITO DE RESERVA DOS HONORÁRIOS DE FLS. 

368/368-VERSO. (...) Logo, INDEFIRO o pleito em questão. Por outro lado, 

compulsando detidamente os vertentes autos, é possível verificar que o 

imóvel alvo de penhora nestes autos é aquele matriculado sob n. 5.003, ou 

seja, o mesmo imóvel alvo de penhora nos Autos n. 

1085-58.2009.811.0055 (Código: 110844). Diante desse cenário, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem se 

concordam com a utilização da avaliação realizada nos Autos n. 

1079-51.2009.811.0055 (Código: 110841), em trâmite na Terceira Vara 

Cível desta Comarca, no importe de R$ 48.018.761,00, pugnando o que 

entender de direito. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110844 Nr: 1085-58.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO, TALITA CHRISTIANE SOARES, 

GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA MORI UBALDINI DA 

ROCHA - OAB:48772, Fábio Bertoglio - OAB:36424, JOZELENE 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:41737, Kellen Cristina Bombonato 

Santos de Araújo - OAB:36778, LUIZ MARQUES DIAS NETO - 

OAB:43408, OSMAR ANTONIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - 

OAB:174.124, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROGÉRIO BLANK PEREIRA - OAB:OAB/PR 46.395

 Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.DA PROVA EMPRESTADANo 

mais, pretende a parte exequente seja utilizada a avaliação do imóvel 

penhorado nestes autos e que fora realizada nos Autos n. 

1083-88.2009.811.0055 (Código: 110843), em trâmite na Terceira Vara 

Cível desta Comarca, onde o aludido bem também fora alvo de penhora 

(fls. 380/428), do que discorda a parte executada (fls. 440/442), uma vez 

que o aludido imóvel teria sido avaliado em janeiro de 2018, nos Autos n. 

1079-51.2009.811.0055 (Código: 110841), em trâmite na Terceira Vara 

Cível desta Comarca, sendo certo que o valor da avaliação alcançaria o 

importe de R$ 48.018.761,00 (fl. 443), de modo que apenas concorda em 

utilizar-se desta avaliação (Autos n. 1079-51.2009.811.0055 - Código: 

110841).Pois bem.Diante desse cenário, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a petição e documentos de 

fls. 442-verso/459, mormente se concorda com a utilização da avaliação 

realizada nos Autos n. 1079-51.2009.811.0055 (Código: 110841), em 

trâmite na Terceira Vara Cível desta Comarca, no importe de R$ 

48.018.761,00 (fl. 443).Após, CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 332809 Nr: 1937-96.2020.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, ANAMA 

REVESTIMENTOS ARTESANAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 

13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE a liminar pretendida para 

DETERMINAR apenas a suspensão, por ora, dos protestos realizados em 

seu nome pela parte demandada, cujos títulos são o de n. 44.242 e o de n. 

43.814, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 

41.800,00.Para tanto, OFICIE-SE ao Cartório de Protesto de Título para a 

suspensão dos aludidos protestos, no que tange ao débito em comento, 

no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite 

de R$ 41.800,00.OFICIE-SE, ainda, aos respectivos órgãos de restrição ao 

crédito para que efetuem a exclusão do nome da parte demandante de 

seus cadastros, no que tange ao débito em comento, no prazo de 72 

horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 

41.800,00.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 30 de abril de 

2020, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo 

próprio Centro.Não obstante inicialmente agendada audiência de 

conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma 

sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, 

sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 314761 Nr: 14497-07.2019.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:17244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na toada do parecer do Ministério Público, ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial para, com fundamento no § 4º do art. 109 da 

Lei n. 6.015/73 (LRP), DETERMINAR a RETIFICAÇÃO no assento de 

nascimento da parte autora, passando a se chamar “FABIO HERMES DOS 

SANTOS”, TRASLADANDO-SE o respectivo mandado de retificação, que 

ficará arquivado.Outrossim, CONDICIONO a expedição do pertinente 

mandado de retificação à entrega pelo autor da certidão de nascimento 

original. Por oportuno, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO do 

mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.CUSTAS pela parte 

autora.EXPEÇA-SE o necessário.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 316303 Nr: 15814-40.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENDALLY BUREI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Bertoldo Muleta - 

OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 (...) No vertente caso, o valor apresentado pelo perito às fls. 

101/101-verso se mostra elevado em comparação aos valores fixados por 

este Juízo em demandas semelhantes. Em contrapartida, o valor fixado por 

este Juízo às fls. 94/95 também não traduz o grau de zelo do profissional 

e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo “expert”, sendo a 

majoração medida que se impõe. Desse modo, sopesando os critérios já 

acenados, verifico que a verba honorária pleiteada deve ser adequada, 

observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo 

em vista a complexidade e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, 

aliada ao grau de zelo do profissional em questão. Posto isso, DEFIRO em 

parte o pleito em questão, de modo que MAJORO os honorários periciais 

fixados às fls. 94/95 para o montante de R$ 800,00. No mais, CUMPRA-SE 

a decisão de fls. 94/95. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 320644 Nr: 19272-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Qualyquimica Industria E Comercio De Produtos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA, determinando a remessa 

deste feito à Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 321373 Nr: 19873-71.2019.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:51.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por LUIZ FELIPE NETO em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. – ME, ambos qualificados nos autos.

Determinada a emenda da inicial (fl. 195), a parte autora, embora intimada, 

deixou transcorrer “in albis” o prazo (fl. 197).

Intimada pessoalmente e pelo digno advogado para dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção (fl. 198), o prazo para manifestação da parte 

autora transcorreu “in albis” (fl. 200 e fl. 203).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso I, 

do CPC.

CUSTAS pela parte autora, contudo, suspendo seu cumprimento, uma vez 

que CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à parte autora.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 323579 Nr: 898-17.2006.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELIAS FARES, ESPOLIO DE MARIA LUIZA 

PASSARELLI, SANDRA FARES ZAMARIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, CREUSA 

MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Esteves de Lacerda Filho 

- OAB:OAB/MT 2.492
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES 

- OAB:10114/GO, MANOEL AFONSO BORGES - OAB:

 (...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) PROMOVA-SE a 

habilitação dos advogados constituídos pela parte demandada por meio da 

procuração “ad judicia” de fls. 336/337. II-) Após, INTIME-SE a parte 

demandada, por meio de seus dignos advogados, conforme a certidão de 

fl. 378. III-) OFICIE-SE ao Intermat para que, no prazo de 30 dias, apresente 

o estudo cadastral, conforme requerido pelo Estado de Mato Grosso às 

fls. 350/351. IV-) Com a juntada do estudo cadastral, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias. Após, ENCAMINHEM-SE os 

autos à PGE para manifestar, no prazo de 15 dias, mormente se possui 

interesse no andamento do feito. V-) CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a 

sorte do recurso que pende de julgamento no Superior Tribunal de Justiça 

e que diz respeito à sentença de fls. 295/303, proferida nos autos de 

numeração antiga 252/2002 (Código Apolo n. 8704 – Comarca de Campo 

Novo do Parecis/MT), conforme indicado pelo “Parquet” à fl. 384. VI-) 

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se, além do vertente feito, pende ação 

anulatória sobre a sentença proferida nos Autos n. 464/1995, que tramitou 

nesta Comarca, bem como se os aludidos autos estão arquivados ou se 

encontram apensos a alguma demanda. VII-) Sem prejuízo das 

determinações anteriores, desde já, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 dias, manifestarem acerca do conteúdo do parecer de fls. 302/304 

dos autos apensos (Código Apolo n. 58525), cuja cópia deverá ser 

juntada aos autos. Por fim, AO MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 324311 Nr: 22068-29.2019.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECWEST CELULAR E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, DEFIRO o pedido de liminar para que, no prazo de 15 dias, 

a parte demandada desocupe o imóvel, condicionando o seu cumprimento 

à apresentação de caução, nos termos do artigo 59, § 1º, da Lei n. 

8.245/91, sem prejuízo de, no aludido prazo, provar a quitação dos valores 

apresentados na demanda ou mesmo purgar a mora, nos moldes do artigo 

59, § 3º, da Lei n. 8.245/91. Logicamente, antes de se expedir o mandado 

de despejo, deverão ser aferidas, pelo juízo, a idoneidade e a suficiência 

da caução, de modo que a parte autora deverá apresentar o CRLV do 

veículo ofertado como caução e, se em nome de terceiro, a respectiva 

anuência. Posto isso, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 30 de 

abril de 2020, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo próprio Centro. Não obstante inicialmente agendada 

audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções 

de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais 

de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC. CITE-SE a parte 

demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 

do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da 

audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, 

com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. Por oportuno, INDEFIRO 

o pedido de inversão do ônus probatório, uma vez que não se vislumbra 

hipossuficiência técnica da parte autora. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270615 Nr: 1663-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA, MICHELL ANTONIO BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO 

ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre o veículo placa NTX-9223. Afinal, por tal garantia, o veículo em 

questão não pertence à parte executada.

 No mais, todos os veículos encontrados possuem, ainda, a anotação de 

restrição judicial, de modo que possuem preferência, na expropriação, 

para outra(s) execução(ões).

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223072 Nr: 12477-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, não tem vez o pedido de encaminhamento de ofício a 

Cooperativas de Crédito para pesquisa de ativos financeiros, porque já 

estão incluídas no sistema Bacenjud. Logo, INDEFIRO o pedido em 

questão.

 Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248623 Nr: 15497-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON RIOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Caroline Gonçalves Barros - OAB:24177-O

 Vistos.

A parte autora, por meio da petição de fls. 140/140-verso, informa o 

desinteresse na produção de provas, bem como requer o julgamento 

antecipado da lide.

 Ocorre que, conforme o ato judicial de fl. 133, o feito fora suspenso sem 

a citação da parte demandada. Logo, não há como se falar em julgamento 

antecipado da lide sem, ao menos, ter sido perfectibilizada a angularização 

da relação processual, razão pela qual INDEFIRO o pleito correlato.
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 Dessa feita, haja vista o transcurso do prazo de suspensão concedido à 

fl. 133, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 30 de abril de 2020, 

às 14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

CITE-SE a parte demandada conforme o determinado à fl. 118.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor para retificação da 

autuação e distribuição, uma vez que se trata de ação de cobrança pelo 

rito ordinário e não de execução de título extrajudicial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 252778 Nr: 19024-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, JULIETA 

CATARINA CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 (...) De toda sorte, a parte executada não apresentou qualquer elemento 

de convicção concreto que colocasse em dúvida a correção da avaliação 

levada adiante. Sequer apresentou avaliação ou proposta de valor que 

desdissesse o montante apontado pelo Oficial de Justiça. Por todo o 

exposto, INDEFIRO o pleito em questão. Logo, diante da ausência de 

impugnação específica acerca do valor atribuído ao imóvel, bem como 

considerando a concordância da parte exequente à fl. 470, HOMOLOGO o 

auto de avaliação de fls. 464/467. Passo seguinte, INTIME-SE a parte 

executada para manifestar no prazo de 15 dias sobre o cálculo de fls. 

470-verso/471-verso, valendo o silêncio como concordância. Em havendo 

concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo. Por fim, 

CONCLUSOS para designação de hasta pública (fl. 470). INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 308416 Nr: 9460-96.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI 

SHIDA, EDSON RICARDO SCARSI, LUCIANA SAYURI SHIDA SCARSI, 

ELIVELTON MEZOMO MEURER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:OAB/MT 23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 (...)Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal do demandado Elivelton 

Mezomo Maurer nos seguintes endereços(...)Se inexitosas as diligências 

anteriores para a localização do demandado Elivelton Mezomo Maurer, 

CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial a 

digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito. Vale dizer que, pela miríade de endereços, 

deixo de designar audiência de conciliação, mesmo porque a composição 

amigável pode ser buscada a todo o momento. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 312863 Nr: 12918-24.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21128B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC, condenação essa suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC.Declaro EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 306604 Nr: 8017-13.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES TEIXEIRA LAMBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS 

JUNIOR - OAB:25.810/O/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, INFOSEG e 

SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte manter atualizado 

o respectivo cadastro, principalmente na Receita Federal e na Justiça 

Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço da parte executada nos cadastros de 

órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se 

como pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Posto isto, PROMOVA-SE a citação pessoal da parte executada, nos 

moldes do ato judicial de fls. 61/61-verso, nos seguintes endereços: (a) 

Av. Brasil, n. 181-N, Centro, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000, além 

do endereço informado na exordial, qual seja: (b) Avenida Tancredo 

Neves, n. 292-S, Centro, Tangará da Serra-MT, para afastar qualquer 

dúvida sobre o paradeiro do executado.

Para auxiliar o Oficial de Justiça, deve constar do mandado, conforme 

pesquisa em anexo, os seguintes terminais telefônicos: (65) 9 9987-1507 

e (65) 3326-1286.

Vale ressaltar que, embora o Oficial de Justiça, na certidão de fl. 76, 

alegue que tentou contato pelo telefone (65) 9 9987-1507 e não obteve 

êxito, a parte exequente, na petição de fls. 79/80, informa que o número 

pertence ao executado, bem como conseguiu contato com o mesmo por 

meio deste.

Por fim, PROMOVA-SE o arquivamento das declarações de imposto de 

renda da parte exequente em pasta própria (fls. 38/57).

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283645 Nr: 11989-25.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:10055/MT

 Vistos.

O cálculo apresentado à fl. 141-verso divorcia-se do que consta da 

sentença de fls. 86/87-verso, haja vista que, além do “pagamento do valor 

constante do documento de fls. 28/30, devidamente atualizado com os 

encargos pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo 

que, a partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda”, somente fora fixado o valor de custas, despesas e honorários, 
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arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Veja-se que a parte exequente fez incidir o percentual de 2% de multa 

sem qualquer amparo.

 Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

adequar o cálculo de fl. 141-verso, ou seja, a execução movida em face 

de Rubem Sturm, nos termos da decisão de fls. 86/87-verso, uma vez que 

a multa deverá ser excluída do valor da condenação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285514 Nr: 13469-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BELENUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RAFAEL TOLEDO 

MARTINS - OAB:256760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para promover a complementação das diligências realizadas pelo Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 714,36 (setecentos e quatorze reais e trinta e 

seis centavos), nos termos da certidão de fl. 104-verso, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Edson Osmar Alviano Costa, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198683 Nr: 13748-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383, Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 Vistos.

De início, vale dizer que, pelo atual cenário do feito, não prospera o pedido 

de restrição sobre veículo, uma vez que sequer é alvo de penhora. No 

vertente caso, a certidão de fl. 140 revela a impossibilidade de cumprir o 

mandado de penhora, avaliação e depósito de fl. 139. Então, somente com 

a penhora é que seria possível a sua restrição. Afinal, o contrário não 

teria sentido: restringir a circulação do veículo sem a correlata constrição 

judicial.

Veja-se que a restrição de transferência de propriedade possui natureza 

cautelar, visando garantir o resultado da penhora requerida, de modo que 

devem estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam: 

o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. No caso, como já acenado, 

não se verifica, por ora, qualquer perigo de infrutuosidade, mesmo porque 

a certidão de fl. 140 revela, dentre outros, a ausência momentânea do 

executado, de modo que INDEFIRO, como já dito, por ora, o pedido de 

anotação da restrição nos cadastros do DETRAN.

No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 dias, 

indique a exata localização dos bens descritos no mandado de fl. 139, sob 

pena de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito executado, na 

forma do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC.

Com a indicação da localização dos bens, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199401 Nr: 14328-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZILDA PEREIRA REGO, TRANSPORTADORA 

REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MS-3592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT, REVAIR RODRIGUES MACHADO NETO - 

OAB:OAB/MS 14.803

 Vistos.

Para que possa ser apreciada a questão, no que tange ao pleito de justiça 

gratuita (fls. 519/520), de forma exauriente, INTIME-SE a executada Izilda 

Pereira Rego para, no prazo de 30 dias, apresentar as três últimas 

declarações de imposto de renda em nome próprio ou, ainda, os 

documentos que julgar necessários para os fins de comprovação de sua 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor.

Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 339 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar 

o entender de direito para o andamento do feito, mormente para indicar 

expressamente as diligências que pretende ver efetivadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156555 Nr: 5165-26.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECALCATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido em questão. Por outro lado, 

nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do 

nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se 

do sistema SerasaJud, como requerido. Sem prejuízo da determinação 

anterior, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito. Caso nada requeira, conforme interpretação do 

artigo 921, III do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por 

lógica, após tal lapso temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, que deverá estar anotado no sistema Apolo. Caso 

alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 15 dias. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231425 Nr: 20137-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA COMÉRCIO DE GÁS EÁGUA 

MINERAL LTDA-ME, CLEITON FABIO DE OLIVEIRA, MARIA IODONETE DE 

OLIVEIRA, LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Vistos. Intimado nos moldes do ato judicial de fl. 138, o Banco do Brasil 

S/A, às fls. 140/140-verso, defende a permanência dos fiadores, com a 

intimação para pagamento dos valores devidos. Ocorre que, por se tratar 

de busca e apreensão, não há que se falar em intimação para pagamento, 

a menos que o Banco do Brasil S/A pretenda a conversão em execução 

por quantia certa. Ainda, pede a expedição de mandado de constatação, 

sem indicar, precisamente, o respectivo endereço, pois, conforme a 

certidão de fl. 124, apenas se saberia que o veículo estaria em uma usina 
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em Minas Gerais, o que é absolutamente insuficiente para a expedição do 

aludido mandado. Daí exala que ou a parte autora requer a conversão em 

execução por quantia certa, quando a questão dos fiadores estará 

superada, ou, se insistir na busca e apreensão, deverá indicar 

precisamente o paradeiro do veículo, quando, então, será apreciada a 

legitimidade dos fiadores, como consignado no ato judicial de fls. 

135/135-verso. No mais, caso não opte por qualquer uma das alternativas, 

ou seja: nem indique o paradeiro do veículo nem requeira a conversão, o 

feito será extinto. Vale dizer que não se está falando no paradeiro da 

devedora fiduciante, que fora localizada e compareceu nos autos, 

conforme constou do ato judicial de fls. 135/135-verso.(...)Dessa feita, 

derradeiramente, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, (a) 

indicar o paradeiro do veículo, após o que será analisada a legitimidade 

dos fiadores ou (b) pedir a conversão da busca e apreensão em 

execução por quantia certa, conforme o artigo 4º do Decreto-lei 911/69, 

sob pena de extinção. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122051 Nr: 1130-28.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LÓ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ SOCOLOWSKI - 

OAB:274544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, 

utilizando-se do sistema SerasaJud, como requerido à fl. 275.

No mais, DEFIRO o pleito de fl. 275, razão por que SUSPENDO a tramitação 

do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 327001 Nr: 24065-47.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da petição de fl. 33, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

Oficiala de Justiça cumpra o mandado de fls. 30/30-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 314830 Nr: 14560-32.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DOS SANTOS BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO THOMAZ P. GONDIM - 

OAB:OAB/RJ 62.192

 (...) Logo, nessa hipótese específica, o Tribunal a quo ratificou a extinção 

do processo cautelar com resolução de mérito, considerando ter ocorrido 

também o julgamento da ação principal e o acolhimento da respectiva 

pretensão; situação, a toda evidência, distinta daquela debatida nos 

presentes autos. - Mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, os 

embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses 

elencadas no art. 1.022 do CPC/15. - Dispositivos de lei suscitados pela 

parte embargante que se consideram incluídos no acórdão para fins de 

prequestionamento, a teor do art. 1.025 do CPC/15. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 

70078119088, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/06/2018) (negrito nosso) Ante 

o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128444 Nr: 7315-82.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONECILDO PEGNORATTO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre o 

pedido da parte demandada de levantamento da quantia depositada em 

Juízo, valendo o silêncio como concordância.

Com a concordância expressa ou tácita da parte autora, EXPEÇA-SE 

alvará do valor depositado à fl. 111 em favor da parte demandada, 

observando a conta bancária indicada à fl. 212.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127721 Nr: 6617-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIN, 

ESPOLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN, PRISCILA BRUM MOULIM DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, LUCAS VIEIRA 

ALVES - OAB:20716/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - 

OAB:10061/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

1.508/1.511, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados das partes, acerca da lavratura 

do Termo de Penhora e Depósito do imóvel sob matrícula nº 10.846 do CRI 

desta Comarca, com o que a parte executada Priscila Brum Moulim da 

Silva, foi nomeada fiel depositária do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30189 Nr: 3598-38.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI 

GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A, Rafael Lopes de Oliveira Casati - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, Rafael Lopes 

de Oliveira Casati - OAB:19724/O

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 
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devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58832 Nr: 483-38.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 59060 Nr: 699-96.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. DE LIMA & CIA LTDA ME, FERNANDO 

GOMES DE LIMA, MARIA INES RIPARDO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Merighi - OAB:8180, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127123 Nr: 6053-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE, MARTHA ROCHA DE 

CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

expressamente bens passíveis de penhora.

Caso transcorra "in albis" o prazo assinalado ou a parte exequente 

apresente novo pedido de pesquisa "Bacenjud", "Renajud" ou "Infojud", 

considerando as inúmeras tentativas já realizadas, bem como que, ao que 

parece, se trata de execução frustrada, tendo em conta que se trata de 

título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141504 Nr: 847-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

O ato judicial de fl. 367 determinou:

“INTIMEM-SE os dignos advogados Marcelo Augusto Borges e Nilton 

Massaharu Murai, subscritores do acordo de fls. 361/365-verso, para, no 

prazo de 15 dias, apresentarem procuração "ad judicia" outorgada pela 

respectiva parte, uma vez que assinam o referido acordo, oportunidade 

em que, independentemente da providência anterior e, inclusive, suprindo 

eventual inércia, as partes deverão, se for o caso, apresentar eventual 

irresignação sobre a homologação do acordo, valendo o silêncio como 

concordância à sua homologação.”

Ocorre que o substabelecimento juntado à fl. 369-verso outorga poderes 

apenas ao digno advogado Marcelo Augusto Borges, porém, excetua os 

poderes para transigir.

Dentro desse contexto, INTIMEM-SE novamente os dignos advogados 

Nilton Massaharu Murai e Marcelo Augusto Borges, subscritores do 

acordo de fls. 361/365-verso, para, no prazo de 15 dias, apresentarem 

procuração "ad judicia" outorgada pela respectiva parte, inclusive, com 

poderes para transigir.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223659 Nr: 12976-32.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em que pese o pleito de fl. 133, a verdade é que a parte executada 

sequer fora citada.

No mais, pende de cumprimento a carta precatória expedida à fl. 83, a ser 

distribuída na Comarca de Nobres/MT.

Logo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, promova o 
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necessário para a distribuição da carta precatória de fl. 83

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333110 Nr: 2085-10.2020.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZILDA MACIEL ALVES SABINO, JOSE VICENTE 

CANAVARROS SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2085-10.2020.811.0055 – CÓDIGO: 333110

ESPÉCIE: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80->PROCEDIMENTOS REGIDOS 

P O R  O U T R O S  C Ó D I G O S ,  L E I S  E S P A R S A S  E 

REGIMENTOS->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: OZILDA MACIEL ALVES SABINO e JOSE VICENTE 

CANAVARROS SABINO

CITANDO: EVENTUAIS INTERESSADOS

FINALIDADE: CITAR os eventuais interessados, para que se manifestem, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: OZILDA MACIEL ALVES SABINO e JOSÉ VICENTE 

CANAVARROS SABINO, devidamente qualificados nos autos, vem 

requerer ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de saldo em conta 

bancária em nome do falecido Hericlis Alves Sabino.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos. OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 

dias, informar se o falecido deixou dependentes habilitados. OFICIE-SE à 

Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 dias, informe se há 

conta bancária ou qualquer outra aplicação financeira em nome do 

falecido, inclusive, FGTS/PIS. INTIMEM-SE, por edital, eventuais 

interessados, na forma do artigo 721 do CPC. CERTIFIQUE acerca de 

inventário judicial em nome do falecido. OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial 

para que, no prazo de 15 dias, informe acerca da existência de inventário 

extrajudicial em nome do falecido. Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as respostas 

apresentadas. Por fim, AO MPE. CONCEDO os benefícios da justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 6 de março de 2020.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Art. 1.205-CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104285 Nr: 3097-79.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHRP, BHRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-A/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4284/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada, para manifestar-se acerca do cálculo de fls. 

387/390, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo apresentar proposta de 

acordo.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104557 Nr: 3321-17.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHRP, BHRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712, CARLOS ALBERTO DE PAULA - OAB:10.374-B, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 242722 Nr: 10947-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA ALENCAR BENDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE REIS PAVAO, BRUNO 

HENRIQUE REIS PAVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, CARLOS ALBERTO DE PAULA - OAB:10.374-B, 

Gabriella de Souza Machiavelli - OAB:19727, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito foi suspenso pelo prazo de 30 

(trinta) dias, para possível realização de acordo entre as partes.

Entretanto, decorrido o prazo, os exequentes pugnaram pelo 

prosseguimento do feito, tendo em vista que não foi possível a 

composição amigável.

Assim, diligencie-se o Sr. Gestor Judiciário acerca do cumprimento da 

carta precatória expedida à fl. 373.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295971 Nr: 1492-39.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRV, RESENILDA PAULINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos c/c Regularização de Guarda proposta por 

Raquely Rodrigues Vieira representada por sua genitora Rosenilda Paulina 

Rodrigues, em face de Bruno dos Santos.

 A embargante opôs embargos de declaração, alegando que houve 

omissão na sentença retro, eis que esta não arbitrou honorários 

advocatícios pelos serviços prestados pela advogada nomeada (fls. 
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98/100).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato. Decido.

Os embargos são tempestivos (fl. 104), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

No presente caso os embargos foram opostos em razão deste Juízo não 

ter arbitrado honorários advocatícios em favor da advogada dativa 

nomeada nos autos.

Portanto, entendo que assiste razão a embargante, tendo em vista que a 

sentença restou omissa ao não arbitrar honorários para causídica 

nomeada.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para 

acrescentar o seguinte trecho na sentença de fls. 95/96:

“Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Valéria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB/MT 9.495, no presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, conforme a Tabela da 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.”

No mais, permanece a sentença incólume.

Publique-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 312193 Nr: 12421-10.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que consta na certidão de óbito do Sr. 

Orlando Maciel que o mesmo deixou 07 filhos maiores e 01 filha menor de 

idade.

Todavia, a parte autora indicou nos autos apenas os herdeiros maiores e 

capazes, deixando de incluir no polo passivo a herdeira menor de idade.

Assim, INTIME-SE a parte autora, para indicar e qualificar a herdeira menor 

de idade, mencionada na certidão de óbito do de cujus, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 314579 Nr: 14386-23.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT

 Firmada essa premissa, a decisão se mostra absolutamente inteligível. 

Não há contradição interna (contradição externa não é hipótese de 

embargos). E, ainda, foram utilizados os fundamentos suficientes para 

fomentar a decisão ora impugnada. No mais, o acordo foi homologado nos 

termos propostos pelas partes, não havendo que se falar em contradição. 

Todavia, atenta aos princípios da economia processual e cooperação, 

considerando a concordância da parte embargada quanto ao esboço 

apresentado à fl. 62, entendo que o mesmo deve integrar o acordo de fls. 

47/48. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de declaração, 

mantendo na íntegra a sentença de fl. 55 pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306819 Nr: 8182-60.2019.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDSB, LDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ANJOLINO RUMANIA 

- OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER LUIZ DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:50624/PR

 Certifico que, nesse ato promovo a intimação da parte requerida na 

pessoa do seu advogado da sentença proferida às fls. 52, abaixo 

transcrita.

"Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente à fl. 46 e tendo 

em vista o parecer ministerial de fl. 49, HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, o acordo realizado entre as partes, 

referente ao reconhecimento de paternidade e alteração do registro civil 

da requerente Mariluci Braatz dos Santos Berto.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após o transito em julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado de 

alteração para o cartório competente, a fim de proceder com a exclusão 

da certidão de nascimento da requerente Sra. Mariluci Braatz dos Santos 

Berto, o nome do Pai, Darci Ferreira dos Santos e avós paternos, incluindo 

como pai o Sr. Luiz Domingos Civa e avós paternos, passando a 

requerente a chamar-se Mariluci Braatz Civa Berto.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307963 Nr: 9120-55.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBS, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9120-55.2019.811.0055

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: GENERCI SERRANO

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Generci Serrano Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Av. Ismael Jose do Nascimento 1425-W, Bairro: Jardim Paraiso, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

FINALIDADE: Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ 

fica devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:

1) VALOR DE R$367,99REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$148,98REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 
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REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

Tangará da Serra - MT, 2 de março de 2020.

Valdeir Ferreira Lima

Escrivão

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262306 Nr: 26450-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍVIA MARESSA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/O-MT, 

VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:19365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 26450-36.2017.811.0055

ESPÉCIE: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: ADEMIR PEREIRA DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: LÍVIA MARESSA SILVA DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Lívia Maressa Silva de Souza, Cpf: 

04667567120 Filiação: Ademir Pereira de Souza e Marlene Silva Lopes, 

brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 24, 1308 

N, Bairro: Jardim Santiago, Cidade: Tangara da Serra-

FINALIDADE: I Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ 

fica devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:

1) VALOR DE R$367,99REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$154,58REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

Tangará da Serra - MT, 2 de março de 2020.

Valdeir Ferreira Lima

Escrivão

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191112 Nr: 7610-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL DA SILVA RAMOS, DANIELA PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA ROSALINA DA SILVA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante, pessoalmente, bem como seu procurador, para 

no prazo de 60 (sessenta) dias, juntar documentos conforme determinado 

às fls. 69, incisos I e III, bem como aportar assinatura nas petições de fls. 

112 e 113, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121805 Nr: 857-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, IZABELLA 

MENEGASSI DUTRA SANTANA - OAB:11125/MT, JOSE RICARDO 

FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 (...) Firmada essa premissa, a decisão se mostra absolutamente inteligível. 

Não há contradição, e, ainda, foram utilizados os fundamentos suficientes 

para firmar a decisão ora impugnada. No mais, as questões elencadas 

pela parte embargante foram devidamente sopesadas quando do 

julgamento do feito, não havendo que se falar em contradição. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, mantendo a 

sentença de fl. 253 pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327338 Nr: 24281-08.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PADST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOZT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUIRSON DA SILVA 

ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 Certifico que a contestação de fls. 17/25, foi apresentada no prazo legal, 

portanto, tempestiva. Certifico, ainda, que faço a intimação da parte 

autora, para que possa oferecer impugnação à contestação, no prazo 

legal, referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143290 Nr: 2806-40.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante, pessoalmente, bem como seu procurador, para 

no prazo de 60 (sessenta) dias, juntar documentos conforme determinado 

às fls. 124, incisos I e III, bem como aportar assinatura nas petições de fls. 

156 e 166, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 331147 Nr: 834-54.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli, DANIELI MARIA GALLI, JOAO 

CARLOS GALLI JUNIOR, JANETE BAZILIO MARÇAL, MARIA HELENA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC.II. Designe-se data para realização da 

audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.III. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 

247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça 

à audiência de conciliação (art. 695, § 2º, do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º, do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Às providências necessárias. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 29011 Nr: 2922-90.2005.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA BROLHA KUWADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MITIVO KUWADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ANGELICA 

KARLINSKI - OAB:9580, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o advogado (fl. 136) quanto ao desarquivamento do feito.

Após, não havendo requerimentos, proceda-se com o retorno dos autos 

ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 19597 Nr: 2683-91.2002.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WG, LMG, JCG, WJG, DMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDNLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA KATUCHA GALLI - 

OAB:260286, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:8095/MT, ANTONIO 

FRANCISCO SANCHES - OAB:2.321-B, DIRCEU TAMANHO - OAB:5.827, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT, WAYNE 

ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 Posto isso:1. Recebo a emenda da inicial, na forma de arrolamento nos 

termos do art. 664 do NCPC, uma vez que se encontram presentes os 

requisitos e em razão do valor dos bens a serem partilhados;2. Nomeio 

inventariante a requerente Luciana Maria Galli, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso. 3. E, considerando que foram 

apresentadas as primeiras declarações, intimem-se o viúvo meeiro e os 

demais os herdeiros, para querendo manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhando-se cópia das primeiras declarações de sobrepartilha 

(1114/1122);4. Concluídas as citações, abra-se vista dos autos às partes, 

em cartório, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as 

primeiras declarações e partilha dos bens;5. Decorrido o prazo, havendo 

impugnação, intime-se a inventariante e em seguida venham-me os autos 

conclusos para decisão;6. Caso contrário, sem manifestação ou 

impugnação às primeiras declarações, intime-se a inventariante para 

aportar aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, os seguintes 

documentos:6.1) As últimas declarações com o plano de partilha 

amigável;6.2) A Guia de informação e apuração do imposto de 

transmissão causa mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o 

respectivo cálculo do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;6.3) 

As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal) em nome do de cujus e 

da empresa.Decorrido o prazo, com a juntada dos documentos, intimem-se 

os herdeiros com procuradores distintos para querendo manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 24 Nr: 55-86.1989.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA QUADRA CESÁRIO, EDMA CEZÁRIO DE 

MORAIS, EDSIRLEY QUADRA CEZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de PEDRO CEZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO RODRIGUES - 

OAB:1626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a advogada (fl. 543) quanto ao desarquivamento do feito.

Após, não havendo requerimentos, proceda-se com o retorno dos autos 

ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144681 Nr: 4310-81.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPBDS, ALESSANDRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA LINO SERRA 

TEIXEIRA - OAB:23145/O

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por Gilson Barbosa 

dos Santos, no qual aponta contradição e omissão na decisão proferida à 

fl. 188, requerendo a modificação da sentença, uma vez que este é 

beneficiário da justiça gratuita.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.
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Os embargos são tempestivos (fl. 197), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Entretando, antes da análise das alegações da parte embargante entendo 

necessário o contraditório, até porque se trata de embargos de 

declaração com efeito infringente, pois postula a parte embargante ser 

beneficiário da justiça gratuita.

Ademais, nos termos do § 2º do art. 1023 há disposição expressa que o 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se nos casos em 

que eventual acolhimento do pedido implique a modificação da decisão 

embargada.

Desta forma, antes de julgar os presentes embargos, verifico que se faz 

necessário, a intimação do embargado para querendo manifestar-se.

Posto isso, abro prazo de 05 (cinco) dias para a parte embargada 

manifestar-se nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141469 Nr: 810-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGAT, EAT, ZPDS, VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT, 

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS 

ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a inventariante Re-ratificou as Primeiras Declarações (fls. 

672/677), apresentou a Guia do ITCD (fl. 746/754) com o pagamento do 

referido imposto (fl. 771v) bem como requereu desistência do petitório de 

fl. 779, reiterando ainda o pedido para análise do petitório de fl. 763.

Assim, vejo que no referido petitório consta requerimento para 

homologação do acordo (fls. 654/658) e expedição do Formal de Partilha, 

entretanto para homologação do acordo necessário parecer ministerial e 

para expedição do formal de partilha, imprescindível a juntada das 

certidões negativas de débitos fiscais em relação do de cujus e das 

empresas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal.

Posto isso, intime-se o Ministério Público para querendo manifestar acerca 

do acordo de fls. 654/658, bem como intime-se a inventariante para 

apresentar as certidões conforme acima mencionado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220215 Nr: 10173-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Sonegados->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MENDES SASSAKI, SONIA MARIA 

MENDES VILELA, MARIA ODETE MENDES PESCAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MENDES, MARIA ALICE 

AGUIAR MENDES, ELIANA DOS SANTOS MENDES, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, NEUSA RAMOS MENDES, ESPOLIO DE CARLOS 

ROBERTO MENDES, ARIVALDO FERREIRA MENDES JUNIOR, JOYCE 

KARLA MENDES, ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Certifico que, a autora apresentou petitório de fls.369/370 juntado em 

09/01/2020 que informa a desistência do acordo tabulado às fls. 358/361.

Certifico também, que o procurador dos requeridos efetuou carga dos 

autos em 16/01/2020, sendo que, os prazos permaneceram suspensos 

até dia 20/01/2020.

Certifico ainda, que a contestação apresentada às fls. 373/476 é 

tempestiva.

Certifico por fim, que intimo a autora, na pessoa do seu advogado para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158520 Nr: 7113-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGAT, EAT, ZPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT, ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - 

OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27510 Nr: 924-87.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:8095/MT, Kelly 

Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 Vistos.

Considerando que foi homologado acordo às fls. 3.672, DEFIRO o petitório 

de fl. 3.755, para tanto, proceda à inclusão do espólio de Rui Bueno 

Ferraz, no polo ativo da presente demanda, com as devidas anotações.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 3.729.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334014 Nr: 2676-69.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAB, MPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

II - Processe-se em Segredo de Justiça.

II - Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 

do CPC.

III - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 314756 Nr: 14492-82.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGDLF, RDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

II - Processe-se em Segredo de Justiça.

II - Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 

do CPC.

III - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 302008 Nr: 3536-07.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, como a criança reside atualmente na Comarca de Sinop/MT, 

devem estes os autos ser remetidos ao Juízo daquela Comarca.Posto 

isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de minha 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Sinop/MT, para onde 

determino a remessa deste feito.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. 

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 161873 Nr: 12809-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O/MT, THIAGO 

DA CUNHA BASTOS - OAB:OAB/SP 279784

 Vistos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de fl. 3726, nos autos em 

apenso, o qual reformou a sentença, SUSPENDO o feito até o cumprimento 

integral do acordo homologado por sentença nos autos tombados sob o 

código nº 27510, com fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil.

 Cumprido integralmente o referido acordo, conclusos os autos para fins 

de extinção e arquivamento.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334068 Nr: 2709-59.2020.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMF, RDFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso:I. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que 

poderão ser revogados a qualquer tempo.II. Recebo a petição inicial uma 

vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.III. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV. DEFIRO parcialmente a tutela 

de urgência requerida nos autos, para tanto, ARBITRO alimentos 

provisórios no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, equivalente atualmente a R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois 

reais e cinquenta centavos), a ser pago mensalmente pelo requerido, à 

partir da citação, através de depósito bancário na conta da genitora do 

requerente. (fl. 07-verso)V. Designe-se data para realização da audiência 

de conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.VI. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334324 Nr: 2888-90.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Revisional de Alimentos c/c Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por Edson Brito Ribeiro em face de Ryan Mazepa 

Ribeiro representado por sua genitora Daiane Maria Mazepa, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, as ações de revisão dos alimentos, o valor da causa deverá 

corresponder à soma das 12 (doze) diferenças mensais entre o valor 

pago e o pretendido pelo autor.

Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte requerente, para que emende 

a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 307836 Nr: 9020-03.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TRDNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca e tendo em 

vista ainda o parecer ministerial de fl. 44, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.
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Após o trânsito em julgado, OFICIE-SE a fonte empregadora do requerido 

Jeferson Junior da Silva Davila, J. M Extintores, para que proceda com o 

desconto mensal da remuneração percebida pelo mesmo, a título de 

pensão alimentícia em favor do filho Otavio Gonçalves da Silva, o 

percentual de 29,94% (vinte e nove vírgula noventa e quatro por cento) do 

salário mínimo vigente, que equivale atualmente a R$ 312,87 (trezentos e 

doze reais e oitenta e sete centavos), depositando na conta da 

representante legal da genitora Thaisla Raidila do Nascimento Gonçalves, 

Agência 1321-8, Conta 58741-9, Banco do Brasil.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276520 Nr: 6119-96.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERLAN DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 Vistos.

 DEFIRO o petitório de fls. 70/71, para tanto:

I - Expeça-se ofício ao Tabelionato do 2º Ofício da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

II - Expeça-se o termo de guarda definitiva no menor Davi Felipe de Souza 

Ferreira em favor do genitor Herlan de Souza Ferreira.

Em seguida, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330795 Nr: 480-29.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDSV, CBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383, Vanessa Angheben Guirro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

II - Processe-se em Segredo de Justiça.

II - Recebo a emenda da petição inicial posto que preenche os requisitos 

do art. 319 do CPC.

III - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 326265 Nr: 23432-36.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO DE AZEVEDO SILVA - 

OAB:26444/MT, LETÍCIA LANCELOTTI FÁVERO - OAB:25.904/MT, 

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de Francisco 

Pereira da Silva.

Compulsando os autos, verifico que o inventariante requer a desistência 

da ação (fl. 15).

 É o breve relatório.

Decido.

Depreende-se dos autos, à fl. 15, que o autor não tem interesse no 

prosseguimento do feito.

Nesse sentido, deve-se consignar a possibilidade de realização de 

inventário pela via administrativa, bem como que não há prejuízo no 

arquivamento da presente ação, uma vez que a mesma poderá ser 

proposta a qualquer tempo.

 Posto isso, JULGO extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, SUSPENDO tal condenação, na 

forma do artigo 12 da Lei n. 1.060/50, já que DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334066 Nr: 2705-22.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

II - Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

II - Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II), que poderão 

ser revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

IV - Designe-se data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.

V - Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 

695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 214774 Nr: 5808-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, 

excluindo do dispositivo a condenação da embargante em custas, ficando 

o dispositivo nos seguintes termos: CONDENO o requerido ao pagamento 
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das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 20% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.No mais, permanece a 

sentença incólume.Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142105 Nr: 1469-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT, Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugna pela 

extinção do presente feito, uma vez que não possui interesse no 

prosseguimento do feito (fl. 153).

Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela parte requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 328993 Nr: 25513-55.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFC, NNDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER ARAÚJO PINTO - 

OAB:15821050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 324602 Nr: 22286-57.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC à fl. 49/49-v, e 

ainda tendo em vista o parecer ministerial de fl. 50/50-v, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes referente ao reconhecimento e dissolução de união estável e 

partilha de bens entre as partes.

Assim, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Cosmelinda Alves dos Santos e Eduardo Alves Machado.

 Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Em seguida, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações 

necessárias.

Ás providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285063 Nr: 13112-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSS, JOSILENE BASILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADAN JANDERSON SAMULEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fls. 69:

I – INDEFIRO o levantamento dos valores bloqueados a título de FGTS em 

favor da parte exequente, tendo em vista que o executado não foi intimado 

acerca do bloqueio, conforme se abstrai da certidão de fl. 68.

II - SUSPENDO o feito nos moldes do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

permanecendo em arquivo provisório pelo prazo de 01 (um) ano.

III - Decorrido o prazo, devidamente certificado, INTIME-SE pessoalmente a 

parte exequente, para indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 319910 Nr: 18703-64.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NBDS, EADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar a possibilidade de encaminhamento dos autos para 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (Portaria nº 

29/2019-CM), INTIME-SE a parte autora, por intermédio da Defensoria 

Pública, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, aporte aos autos relatório 

médico, contendo as seguintes informações:

a) a necessidade e imprescindibilidade de continuidade do tratamento 

medicamentoso em favor do menor;

b) caso positivo, informar qual a previsão de término do tratamento, além 

de eventuais prejuízos que pode ocasionar à saúde do menor no caso de 

não fornecimento do medicamento “RITALINA L.A (METILFENIDATO) 

20MG”;

c) no caso de imprescindibilidade do referido medicamento qual a 

quantidade de necessária para o tratamento;

d) se o medicamento pode ser substituídos por fármaco similar ou por 

outros disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331147 Nr: 834-54.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli, DANIELI MARIA GALLI, JOAO 
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CARLOS GALLI JUNIOR, JANETE BAZILIO MARÇAL, MARIA HELENA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 49/50, designo o dia 

11/05/2020 às 13h, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246594 Nr: 14067-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ERICK RIBEIRO 

VENDRAME, TASSIA RIBEIRO VENDRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEONARDO CEZAR VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, considerando os documentos juntados aos autos, vejo que a 

homologação do feito é medida que se impõe.Posto isso, e pelo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 659, do CPC, HOMOLOGO, para 

que produza os devidos e legais efeitos a partilha de fls. 31/35 e 78, 

relativa aos bens deixados pelo falecido Leonardo Cezar Vendrame, 

atribuindo a viúva meeira e aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros. Custas pela parte 

requerente.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente Formal de Partilha, fornecendo à parte interessada as peças 

necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do CPC.Em seguida 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160654 Nr: 10690-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS, JSDS, SFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29/04/2020, às 16h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores, para que compareçam a 

audiência acima designada.

Sem prejuízo, ante a alegação de excesso de execução (fls. 73/75) e a 

manifestação da parte exequente às fls. 140/142, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Distribuidor para a realização do cálculo do débito alimentar, 

observando as alegações das partes, devendo juntar aos autos o cálculo 

em data anterior a audiência designada.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273414 Nr: 3753-84.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN HERBERT MARÇAL 

BERTOLUCI - OAB:337801/SP, JOSÉ AUGUSTO BERTOLUCI - 

OAB:82628/SP, JOSÉ VILELA DE FIGUEIREDO FILHO - OAB:94915/SP

 Certifico, haja vista o ofício de fl. 997, que intimo as partes acerca da 

audiência de inquirição da testemunha do autor designada para a data de 

19/3/2020, às 13h, no juízo da 1.ª Vara Judicial da Comarca de Getúlio 

Vargas-RS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 3639-63.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330046 Nr: 26305-09.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim São Paulo, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61983 Nr: 3546-71.2007.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA BAEZA BURALI, JULIANA 

BAEZA BURALI, PEDRO HENRIQUE BAEZA BURALI, PAULO VITOR 

BURALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - 

OAB:18997/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, MARCELO COCATO STELUTI - OAB:38121/PR, MARLI 

DE FÁTIMA DA SILVEIRA CORSI - OAB:OAB/PR: 23.323

 Certifico que, intimo a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar acerca da petição e documentos de fls. 946/978.
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Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13784 Nr: 2725-14.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES, ESPOLIO DE 

NELSON RODRIGUES, ANILTON GOMES RODRIGUES, MARIA DA PENHA 

RODRIGUES, WILSON GOMES RODRIGUES, LUIZ CARLOS RODRIGUES, 

EVA ANTONIO SOARES, ADRIANO GOMES RODRIGUES, PAULO GOMES 

RODRIGUES, JOSE GOMES RODRIGUES, APARECIDO RODRIGUES NETO, 

SIRLENE GOMES RODRIGUES DA SILVA, MILTON GOMES RODDRIGUES, 

ANTONIO DONIZETE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que encaminho os autos a fim de intimar a parte exequente, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127155 Nr: 6100-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, haja vista a indicação de data para a perícia em fl. 497, 

intimo as partes que ela terá início no dia 13 de abril de 2020, às 13 horas, 

com prazo de 60(sessenta dias) para a apresentação do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116091 Nr: 6168-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa de fl. 214, bem como para efetuar 

o pagamento do importe de R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais)), 

referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça 

MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida junto ao 

site do Tribunal de Justiça.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263021 Nr: 26954-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, JDC.SANTO AMARO-SP 

4ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação do 

executado, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial 

de justiça, no bairro: centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263021 Nr: 26954-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, JDC.SANTO AMARO-SP 

4ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a juntada da avaliação de fl. 79v, intimo a parte 

autora para mnifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259579 Nr: 24514-73.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA DANTAS DINIS MARIUSSI, ANDERSON 

MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAIR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 

OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADO FRANKE DAHINTEN - 

OAB:81107/RS, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737, 

Paulo Roberto do Nascimento Martins - OAB:28992/RS, Sérgio 

Jose Pasquali Junior - OAB:22415/O

 Certifico que, tendo em vista a devolução da carta precatória de fls. 

553/558 com diligência negativa, intimo a parte requerida para, caso ainda 

tenha interesse na oitiva da testemunha Marcelo Roberto de Abreu, 

providenciar nova distribuição da missiva na Comarca de Canoas/RS, 

devidamente instruída, inclusive com cópia das fls. 345/346, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277519 Nr: 7007-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. STURM EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:10055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333559 Nr: 2389-09.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SANCHES ROSA 

RODRIGUES MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro: 

centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163816 Nr: 1206-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. THOBER & CIA LTDA, CRISTIANE 

FERNANDA THOBER, ARI THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição de fl. 142 do exequente, requerendo a 

expedição de certidão de crédito, segundo o disposto no art. 517 do CPC, 

somente a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levado a 

protesto, o que não é o caso dos autos, sendo que, na realidade, nos 

casos de ações de execução por título extrajudicial, o que se protesta 

junto ao cartório competente é o próprio título executivo objeto do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101213 Nr: 141-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA LTDA, 

MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, haja vista a sentença de fls. 1795/1796, nos termos do 

Provimento n.º 7/2014/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo o 

exequente para informar os dados para a expedição do alvará, v.g., nome 

do beneficiário, CPF ou CNPJ, conta, agência e banco, bem como que, se o 

autorizado for o advogado da parte, seja enviada uma procuração com 

poderes para receber e dar quitação, visando ao recebimento dos 

valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301408 Nr: 2574-81.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 61, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação retro é tempestiva, assim nos termos da legislação vigente e 

do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar 

a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo legal, bem como para 

manifestar sobre o despacho id. 29170798. Tangará da Serra, 6 de março 

de 2020 ROSANI NASCIMENTO DA SILVA ALMEIDA Analista Judiciária 

SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000635-15.2020.8.11.0055. 

AUTOR(A): LOURIVAL GOMES DOS REIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação Previdenciária 

de Auxílio – Doença c/c Aposentadoria por Invalidez /c Tutela ajuizada por 

Lourival Gomes dos Reis em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso que o 

autor é portador de inúmeras enfermidades que o impossibilitam para o 

trabalho, portanto pleiteia a concessão da aposentadoria por invalidez. 

Narra a Inicial que em 2017 o autor teve sérios problemas de coluna após 

acidente de trabalho sofrido, em razão das enfermidades o autor 

ingressou com pedido de Auxílio Doença, sendo concedido até janeiro de 

2018. Em ato contínuo, solicitou a prorrogação do auxílio o qual foi 

indeferido. Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via 

administrativa e esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para 

pleitear em sede de tutela antecipada pela concessão do auxílio doença, e 

no mérito pela aposentadoria por invalidez, e subsidiariamente pela 

continuidade do benefício. Consta ainda que o autor procurou primeiro a 

Justiça Federal, porém, após perícia realizada perante aquele Juízo, foi 

constatado que a origem de suas incapacidades é decorrente de acidente 

de trabalho, sendo o processo extinto. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, considerando que, em 

diversos processos semelhantes a este, o INSS tem manifestado a 

impossibilidade de realizar audiência de conciliação e mediação, tal qual 

prevê o artigo 319 do Novo Código de Processo Civil, vejo por bem, em 

razão da economia e celeridade processual, não designar o alusivo ato, 

inclusive pelo fato de que tal audiência pode ser designada a qualquer 

momento. Prosseguindo a marcha processual, passo à análise do pedido 

de antecipação de tutela. De acordo com a exegese legal, para o seu 

deferimento mister a demonstração da probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando a questão à luz 

das exigências acima mencionadas, tenho que assiste razão a parte 

requerente, porquanto o atestado e laudo médicos colacionados ao feito, 

em uma análise perfunctória, denotam que a parte postulante estaria 

incapacitada para o trabalho. Ainda, em perícia realizada perante a Justiça 

Federal foi constatada que sua incapacidade é permanente. Logo, não é 

preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, pelo menos 

na ótica deste Magistrado, a possibilidade da concessão da tutela 

antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos autorizadores do 

artigo 300 do NCPC, quais sejam: prova inequívoca e verossimilhança das 

alegações, somadas ainda à premente necessidade da medida, que se 
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verificam no fato de a parte autora estar impossibilitada de exercer suas 

atividades, bem como se eventual demora ocorrer poderá sofrer danos 

irreparáveis, porquanto não possui condições de subsistência. A 

reversibilidade do provimento jurisdicional provisório se faz presente, pois, 

a qualquer momento, o mesmo poderá ser revogado a fim de restabelecer 

o status quo ante, desde que comprovada a capacidade da requerente 

para retornar as suas atividades. Isto posto, nos moldes e razões acima 

elencados, com base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora e, por conseguinte, determino a 

implantação imediata do benefício auxílio-doença, devendo a medida ser 

implantada no máximo em 30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), à título de astreintes. Assim, 

determino que se proceda com a citação do requerido, perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu representante 

judicial (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) para, querendo, apresente 

reposta no prazo e forma da lei. É perfeitamente possível a utilização de 

prova emprestada, sobretudo quando a prova técnica aqui tomada por 

empréstimo foi realizada em procedimento judicial submetido ao devido 

processo legal, inclusive figurando como partes os mesmos sujeitos 

processuais desta demanda; sendo assim manifestem-se as partes, no 

prazo da contestação, quanto ao laudo pericial oriundo da Justiça Federal. 

Havendo a apresentação da peça contestatória no interregno legal, 

intime-se a parte autora para, em sendo sua pretensão, impugná-la e na 

sequência conclusos. Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da 

Justiça, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, 

selos e despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Tangará da Serra, 6 de março de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134857 Nr: 4969-27.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Processo n.°: 4969-27.2011.811.0055 – Código: 134857.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, houve a quitação dos honorários advocatícios, de 

maneira que restam pendentes apenas as custas processuais.

 Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se a parte executada para recolhimento das custas 

processuais no prazo de 10 (dez) dias.

Com o recolhimento das custas, e eventuais providências via Central de 

Arrecadação, arquive-se com as baixas e anotações devidas após o 

transito em julgado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257234 Nr: 22471-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.°: 22471-66.2017.811.0055 – Código: 257234.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, houve a quitação dos honorários advocatícios, de 

maneira que restam pendentes apenas as custas processuais.

 Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se a parte executada para recolhimento das custas 

processuais no prazo de 10 (dez) dias.

Com o recolhimento das custas, e eventuais providências via Central de 

Arrecadação, arquive-se com as baixas e anotações devidas após o 

transito em julgado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 194243 Nr: 10323-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR EVALDO SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004, RODRIGO 

ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 194243

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230573 Nr: 18971-26.2016.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Execução Fiscal n° 230573

Vistos e examinados.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela A. O. GOTARDO & 

LTDA contra a sentença retro por entender a embargante que há 

contradição na referida decisão.

Alega o embargante que o pagamento do débito foi através de adesão ao 

programa especial de regularização tributária previsto PERT Lei 4.977/18, 

cujo valor já incluía o pagamento dos honorários devidos a Fazenda 

Pública.

 Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz.

O objetivo do presente embargos de declaração é a manifestação sobre 

pontos omissos, porventura existentes na decisão prolatada. Analisando 

com esmero a decisão vergastada, constata-se a existência de omissão, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser recebidos.

 Verifico que a r. sentença que extinguiu a execução pelo pagamento do 

débito, condenando ao pagamento dos honorários advocatícios e custas 

processuais por entender que a parte executada integrou a demanda.

 Todavia, analisando toda a atual sistemática processual vigente, entendo 

que a decisão retro merece reparo.

 Conforme disposição prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a 

aplicação do encargo de 20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei 

n. 1.025/69 substitui a condenação ao pagamento de honorários 

sucumbenciais na cobrança executiva da Dívida Ativa da União.

"Art. 3º - Na cobrança executiva da Dívida Ativa da União, a aplicação do 

encargo de que tratam o art. 21 da lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, 

o art. 32 do Decreto-lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, o art. 1º, inciso 

II, da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 1968, o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, 

de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.569, de 8 de 

agosto de 1977, substitui a condenação do devedor em honorários de 

advogado e o respectivo produto será, sob esse título, recolhido 

integralmente ao Tesouro Nacional."

Considerando que no referido encargo já se encontram embutidos os 

honorários advocatícios, mostra-se incompatível a cumulação dessas 

verbas, sob pena de caracterização do vedado bis in idem.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

DECRETO-LEI N. 1.025/69. ENCARGO LEGAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Revela-se improcedente argüição de 

ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o 

Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir 

de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e 

necessários ao deslinde do litígio, ainda que suas conclusões não tenham 

merecido a concordância da parte recorrente. 2. Conforme disposição 

prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a aplicação do encargo de 

20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei n. 1.025/69 substitui a 

condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na cobrança 

executiva da Dívida Ativa da União. 3. Considerando que no referido 

encargo já se encontram embutidos os honorários advocatícios, mostra-se 

incompatível a cumulação dessas verbas, sob pena de caracterização do 

vedado bis in idem. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, improvido. (STJ - REsp: 597094 SC 2003/0176649-6, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/09/2006, T2 

- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/10/2006 p. 286RDDT vol. 

136 p. 146)

 Assim, verifico que embora houve a condenação dos honorários 

advocatícios nestes autos, estes já teriam sido quitados, antes mesmo da 

prolação da sentença que extinguiu o processo.

Por consequência disto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos 

na presente demanda, sanando o erro material apontado, e deixo de 

condenar o executado em honorários sucumbenciais nos fundamentos 

expostos acima.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Por fim, após o trânsito em julgado da sentença discutida, remeta-se os 

autos ao arquivo com as devidas baixas estilares.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 02 de março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153485 Nr: 2147-94.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2147-94.2013 – Código 153485

Vistos,

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de 

Antecipação da Tutela ajuizada por Geni Maria de Oliveira em face do INSS 

- Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso que o Autor e portador de enfermidades 

como escoliose lombar, espondilartrose, abaulamento, hérnia fiscal e 

estenose que a impossibilita de desenvolver suas atividades no dia-a-dia.

Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e 

esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de 

antecipação da tutela pelo estabelecimento do auxílio doença, e no mérito, 

a aposentadoria por invalidez.

Através da decisão de fls. 41/42 foi recebida a inicial, a qual ensejou no 

indeferimento a antecipação da tutela e consequentemente, determinado a 

perícia médica e, por conseguinte, determinada a citação do demandado.

Citado, o demandado apresentou resposta na forma de contestação em 

fls. 43/56, requerendo a improcedência da demanda, a qual fora 

impugnada pela parte autora em fls. 76/94.

Por fim, a requerente realizou a perícia com o médico Eli Ambrosio do 

Nascimento em fls. 146/148.

 E em fls. 151, a parte autora apresentou alegações finais e discordou 

com a perícia.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta 

julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de 

direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão 

no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de 

outras provas em audiência.

Por conseguinte, com o fito de otimizar o andamento processual, 

HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

No que atine ao mérito, o requerente pretende a concessão de 

aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedido de exercer 

sua atividade profissional.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção da aposentadoria 

por invalidez quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência.

Destarte, mister a parte autora da demanda comprovar a condição de 

segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e 

demonstrada a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.

Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial 

que foi conclusivo em afirmar que o autor se encontra INCAPACITADO 

para o exercício de seu labor, de forma PARCIAL E TEMPORÁRIA.

Sob este aspecto, não obstante o perito tenha apontado que a 
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incapacidade laboral da requerente seja parcial, anoto que tal fato, por si 

só, não é capaz de gerar óbice à concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, devendo ser analisadas as condições 

pessoais e sociais da autora, consoante dispõe a Súmula n. 47 da TNU .

Destarte, se considerarmos que a requerente possui baixo grau de 

instrução e sempre exerceu atividades que exigem pouca qualificação 

técnica, é dada como certa a sua completa incapacidade laboral, já que, 

por tais fatores, seria insuscetível de reabilitação profissional, de modo 

que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

A despeito, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE. I. Caracterizada a incapacidade total e definitiva do 

segurado para realizar toda e qualquer atividade, mostra-se correta a 

concessão de aposentadoria por invalidez em seu favor.”(APELREEX 

50196521720154049999 5019652-17.2015.404.9999; Relator: Rogerio 

Favreto; Julgamento: 14/07/2015; Órgão Julgador: Quinta Turma; 

Publicação: D.E. 16/07/2015).” “AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

IRRESIGNAÇÃO. SEGURADA PORTADORA DE SEQUELAS DE 

TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO E ESCOLIOSE SECUNDÁRIA. 

PERITO OFICIAL QUE APONTA A INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA 

PARA A ATIVIDADE HABITUAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. LIMITAÇÕES 

QUE APONTAM PARA A NECESSIDADE DO APOSENTAMENTO. OUTORGA 

MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO 

IMPROVIDOS. "A aposentadoria por invalidez é concedida ao obreiro que 

sofreu incapacidade permanente para o trabalho. Nos casos em que o 

acidente não tenha gerado incapacidade absoluta, é devida a 

aposentadoria por invalidez se a doença resultante do infortúnio acarretar 

extrema dificuldade para o exercício de qualquer atividade remunerada, 

ante a inexistência de outro benefício capaz de reparar, com a necessária 

eqüidade, o dano sofrido." (AC n. , de Tubarão, Rel. Des. Rui Fortes, j. 

20.03.2007). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO 

IGP-DI ATÉ JULHO DE 2006 E DO INPC DE AGOSTO A 30.06.2009. 

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1ºF DA LEI N. 9.494/97, COM A 

REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 INCLUSIVE ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES 

DA SUA ENTRADA EM VIGOR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO 

STF. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. CUSTAS PELA METADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS 

PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (verbete 111 - 

STJ). (TJ-SC - AC: 598303 SC 2011.059830-3, Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/09/2011, Primeira Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Xaxim)”

 Desta feita, resta comprovado o requisito da incapacidade para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, impõe-se 

o deferimento do pedido inicial.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado 

o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela 

antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163564 Nr: 736-79.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRINALDO OVIDIO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o transito em julgado da sentença, e tendo em 

vista o pedido de fls. 143, intimo a parte Exequente para requerer o que de 

direito no prazo de 05 dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173856 Nr: 15632-30.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 173856

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219819 Nr: 9781-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECI MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº 9781-39.2016 – Código 219819

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração proposta pela Geneci Mello Roberto 

em face de Fazenda Pública Estadual, todos devidamente qualificados.

Inicialmente, verifico que fora informado pela parte exequente que a 

Certidão de Dívida ativa da execução foi cancelada.

Desta feita, é importante mencionar que o artigo 26 da LEF afirma que se 

antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes.

Contudo, deve ser afastada a aplicação do artigo mencionado no que 

tange os ônus, visto que a Súmula 153 do STJ firmou o entendimento que 

não eximirá o exequente dos encargos, caso haja oferecimento dos 

embargos.

No caso em tela, como houve a apresentação de Embargos a Execução, 

tal situação acaba afastando completamente a isenção dos encargos e 

honorários oriundos do processo.

Neste contexto, é importante salientar que se o pedido de cancelamento 

pugnado pela parte exequente fora solicitado após o oferecimento dos 

embargos, não fará jus ao benefício do artigo 26 da LEF.

 Pelo contrário, como a parte Embargante apresentou embargos/ exceção 

de pré-executividade, incumbe ao exequente ser condenada ao 

pagamento dos honorários, que deverão ser fixados com fulcro no artigo 

85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À 

SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

POSSIBILIDADE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em 

que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, 

sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez 

omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da 

Súmula 284 do STF. 2. No que se refere à alegação de infringência à 

Súmula, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de 

tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o 

requisito do art. 105, III, a, da CF. 3. A jurisprudência desta Corte é 

uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em 

razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida 

do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários 

advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: 

AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 

1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134984 MG 2017/0170644-0, Relator: 

Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018).

Além disto, depreendendo-se do princípio da causalidade, aquele que deu 

causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual 

deve responder pelas despesas daí decorrentes. Logo, é devido ao 

Embargado arcar com as custas e honorários vindos dos autos.

Em razão disto, JULGO PROCEDENTES os embargos interpostos pelo 

executado e, condeno a parte exequente, ao pagamento de honorários 

advocatícios, fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 112759 Nr: 2942-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA VIVA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, LAURA SANTANA LUNARDI, ADRIANA 

TRAMUJAS FRANCIOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Autos nº 2942-42.2009 – Código 112759

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração proposta pela Adriana Tramujas 

Franciosi em face de Fazenda Pública Estadual, todos devidamente 

qualificados.

Inicialmente, verifico que fora informado pela parte exequente que a 

Certidão de Dívida ativa da execução foi cancelada.

Desta feita, é importante mencionar que o artigo 26 da LEF afirma que se 

antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes.

Contudo, deve ser afastada a aplicação do artigo mencionado no que 

tange os ônus, visto que a Súmula 153 do STJ firmou o entendimento que 

não eximirá o exequente dos encargos, caso haja oferecimento dos 

embargos.

No caso em tela, como houve a apresentação de Embargos a Execução, 

tal situação acaba afastando completamente a isenção dos encargos e 

honorários oriundos do processo.

Neste contexto, é importante salientar que se o pedido de cancelamento 

pugnado pela parte exequente fora solicitado após o oferecimento dos 

embargos, não fará jus ao benefício do artigo 26 da LEF.

 Pelo contrário, como a parte Embargante apresentou embargos e exceção 

de pré-executividade, incumbe ao exequente ser condenada ao 

pagamento dos honorários, que deverão ser fixados com fulcro no artigo 

85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À 

SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

POSSIBILIDADE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em 

que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, 

sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez 

omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da 

Súmula 284 do STF. 2. No que se refere à alegação de infringência à 

Súmula, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de 

tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o 

requisito do art. 105, III, a, da CF. 3. A jurisprudência desta Corte é 

uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em 

razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida 

do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários 

advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: 

AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 

1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134984 MG 2017/0170644-0, Relator: 

Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018).

Além disto, depreendendo-se do princípio da causalidade, aquele que deu 

causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual 

deve responder pelas despesas daí decorrentes. Logo, é devido ao 

Embargado arcar com as custas e honorários vindos dos autos.

Em razão disto, JULGO PROCEDENTES os embargos interpostos pelo 

executado e, condeno a parte exequente, ao pagamento de honorários 

advocatícios, fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139008 Nr: 9455-55.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO AMADEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9455-55.2011 (Cód.139008)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122915 Nr: 1946-10.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FORTUNATO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a advogada, Dra. MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB/MT 

20.004, para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 126498 Nr: 5458-98.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ MANARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N° 5458-98.2010 CÓD. 126498

VISTOS

Indefiro o pedido de fls. 174, haja vista que muito embora tenha o 

processo sido extinto e, consequentemente, revogada a antecipação de 

tutela, não se pode exigir a devolução dos valores recebidos a título de 

benefício previdenciário ou assistencial, visto que se cuida de valores 

destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma 

deter essa qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem 

condições materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do 

necessário à sobrevivência com dignidade.

Em verdade, a determinação ou reconhecimento do dever de restituir 

causaria mais problemas que soluções, não interessando à Administração 

da Justiça, nem à Previdência Social, abrir discussão sobre esse dever, 

pois seguramente, muitas das vezes, seria debalde todo o esforço judicial 

para a devolução do que se recebeu por decisão provisória. A relação 

custo/benefício ficaria absolutamente desequilibrada. Vale acrescentar 

ainda que essas pessoas, em sua grande maioria, litigam sob o pálio da 

justiça gratuita, sendo considerados juridicamente hipossuficientes.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE 

DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício 

previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de 

decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu 

caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a 

impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo 

segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da 

Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (ARE 734242 agR, Rel.: Min. Roberto Barroso, 1ª T,DJe-175, 

pub. 08/09/2015). (negrito nosso).

E como se pode ver, a questão constitucional, relativa à não aplicação do 

art. 115 da Lei de Benefícios, em casos tais, ficou também resolvida, no 

sentido de que a não devolução não importa em declarar inconstitucional 

referido dispositivo da lei.

 Por fim, tendo em vista a concordância com o cálculos dos honorários de 

R$2.089,36, HOMOLOGO a planilha acostada nas fls.183 junto ao pedido 

de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra, 03 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 126670 Nr: 5598-35.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS, ISMENIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n°- 5598-35.2010 Cód. 126670

SENTENÇA

VISTOS.

 Trata-se de Ação de Benefício Previdenciário de Amparo Social com 

pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por ISLANEA PEREIRA DE 
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SOUZA, neste ato sendo representada por sua genitora ISMENIA PEREIRA 

DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Noticia a exordial que a autora possui 26 anos de idade, e é portadora de 

retardo mental grave de causa indeterminada o que a torna absolutamente 

incapaz para o trabalho e para os atos da vida cotidiana.

Aduz ainda que diante da deficiência, não possui condições de exercer 

qualquer função remunerada, tampouco dispõe de recursos financeiros 

para sua mantença, dependendo exclusivamente de sua família.

Diante desses fatos, volve-se a este Juízo pugnando liminarmente pela 

concessão do Benefício de Amparo Social ao Portador de Necessidade 

Especial (LOAS), ao final, pela procedência da ação em seus exatos 

termos.

Junto à inicial veio documentação de fls. 08/32.

A inicial foi recebida e a liminar postergada às fls. 33.

Em peça contestatória foi acostada as fls.38/52.

As fls.89, foi acostado o laudo médico pericial e, homologados em 

sequencia.

As fls.93 determinou-se a realização de estudo psicossocial do autor.

 O relatório de estudo psicossocial foi juntado as fls.121/122, com parecer 

favorável ao pleito da autora.

A parte requerida, mesmo devidamente intimada quedou-se inerte quanto 

ao relatório psicossocial e ao laudo pericial.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Inicialmente, na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta 

julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de 

direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão 

no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de 

outras provas em audiência.

O benefício assistencial está estipulado no artigo 203, V, da Constituição 

Federal e regulamentado pela Lei nº 8.742/1993 e Decreto nº 6.214/2007. 

Neste contexto, prevê a prestação de assistência social, no importe de um 

salário mínimo mensal, à pessoa portadora de deficiência física ou a 

pessoa idosa, desde que seja constatado não ter ela meios para prover 

sua subsistência ou de tê-la provida por sua família.

 A Lei nº 8.742/1993, em seu artigo 20, § 3º, alterado pela Lei nº. 

12.435/2011 estipula que é considerada incapaz de prover a manutenção 

de pessoa portadora de deficiência ou idosa, a família cuja renda familiar 

per capita for inferior a ¼ do salário mínimo.

Já o Decreto nº 6.214/2007, alterado pelo Decreto n. 7.617 de 2011, que 

regulamenta a Lei Orgânica da Assistência Social, em seu art. 4º, inciso II, 

define pessoa portadora de deficiência como sendo aquela que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas.

O mesmo artigo, em seu inciso III, define incapacidade como fenômeno 

multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e 

restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da 

capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a 

pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social.

Deste modo, é considerada pessoa portadora de deficiência física, aquela 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho, em decorrência 

de anomalias ou lesões irreversíveis de natureza hereditária, congênita ou 

adquirida.

Nessa toada, ao contrário do que sustenta o réu, está comprovada a 

incapacidade da requerente.

Consta do laudo pericial de fls. 89 que a requerente é portadora de retardo 

mental grave, de origem congénita.

 Além disso, o perito conclui que a demandante não é passível de 

reabilitação profissional, tornando-a inválida para o exercício de uma vida 

independente, plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas, por isto, sua incapacidade é considerada TOTAL 

e PERMANENTE.

 De outro viés, o relatório social de fls. 121/122 aponta a condição de 

hipossuficiência financeira da requerente, visto que, de acordo com as 

informações colhidas pela Assistente Social, a autora reside com os 

genitores, sendo que sua única fonte de renda advém do Beneficio de 

Prestação Continuada e das diárias realizadas pelo genitor.

Frise-se, que a jurisprudência do TRF da 1ª Região é remansosa no 

sentido de que o preceito contido no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 não é o 

único critério válido para comprovar a condição de miserabilidade 

preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal.

 Neste contexto, é necessário que a renda familiar per capita seja inferior 

a ¼ do salário mínimo, a qual deve ser considerada como um limite mínimo, 

um quantum objetivamente considerado insuficiente à subsistência do 

portador de deficiência e do idoso, o que não impede que o julgador faça 

uso de outros fatores que tenham o condão de comprovar a condição de 

hipossuficiência da família da parte Requerente.

Nesse sentido, trago à lume:

 PREVIDENCIÁRIO. AMPARO ASSISTENCIAL. PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA. LEI 8.742/93. ARTIGOS 1º E 9º DO DECRETO 6.214/2007. 

ARTIGO 20 DA LEI 8.742/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. 

TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO RETIDO.

(...) 4. O preceito contido no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 não é o único 

critério válido para comprovar a condição de miserabilidade preceituada no 

artigo 203, V, da Constituição Federal. A renda familiar per capita inferior a 

¼ do salário mínimo deve ser considerada como um limite mínimo, um 

quantum objetivamente considerado insuficiente à subsistência do 

portador de deficiência e do idoso, o que não impede que o julgador faça 

uso de outros fatores que tenham o condão de comprovar a condição de 

miserabilidade da família da autora.

5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal consolidou o entendimento de 

que o critério de aferição da renda mensal previsto no § 3º do art. 20 da 

Lei 8.742/93 deve ser tido como um limite mínimo, um quantum considerado 

insatisfatório à subsistência da pessoa portadora de deficiência ou idosa, 

não impedindo, contudo, que o julgador faça uso de outros elementos 

probatórios, desde que aptos a comprovar a condição de miserabilidade 

da parte e de sua família. (STJ, 6ª Turma, REsp 841.060/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, DJ 25.06.2007, p. 319.)(...) (AC 

2007.01.99.046482-4/MG, Rel. Desembargadora Federal Ângela Catão, 

Primeira Turma,e-DJF1 p.689 de 11/11/2011).

Portanto, o estudo social, analisado em conjunto com a prova documental, 

permite a segura conclusão de que a requerente encontra-se 

permanentemente incapacitada, não possuindo meios de prover a própria 

manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

Neste ponto, mister frisar que posteriormente a redação do artigo 20, §3º, 

da Lei nº 8.742/1993, a qual estabelece que a família deve ter uma renda 

mensal inferior a ¼ do salário mínimo, por pessoa, sobreveio a Lei nº 

9.533/1997, a qual autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro 

aos Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima 

associados a ações socioeducativas, o qual estipulou que a renda familiar 

por pessoa para aferição do benefício deverá ser inferior a ½ do salário 

mínimo.

Outrossim, a mesma fração retro, qual seja ½ (inferior a), foi redigida na 

Lei nº 10.689/2003, a qual instituiu o “Programa Nacional de Acesso à 

Alimentação”.

Logo, vislumbro que de acordo com a legislação mais hodierna, é 

considerada para critério de aferição de miserabilidade do ente familiar a 

renda inferior à metade de um salário mínimo, por pessoa, de modo que a 

requerente se encaixa nesse conceito.

Neste sentido, ad litteram:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS 

LEGAIS. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OU IDOSA. 

COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PROVER A SUA PRÓPRIA 

MANUTENÇÃO OU TÊ-LA PROVIDA POR SUA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

RENDA PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. CONDIÇÃO DE 

MISERABILIDADE. LEIS Nº 9.533/97 E 10.689/2003. CRITÉRIO MAIS 

VANTAJOSO. DOENÇA DE CHAGAS. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA EM 

LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

1. Remessa oficial, tida por interposta, de sentença proferida na vigência 

da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Não incide, na hipótese, os artigos 

475, § 2º, do Código de Processo Civil ou 13 da Lei nº 10.259/01, em 

virtude de não ter sido demonstrado que o conteúdo econômico do pleito é 

de valor inferior a 60 salários mínimos.

2. A Renda Mensal Vitalícia será devida ao idoso, maior de 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade ou ao inválido que não exercer atividade 

remunerada, não for mantido por pessoa de quem dependa 

obrigatoriamente e não tiver outro meio de prover o próprio sustento, na 

forma do art. 20 da Lei 8.742/93.
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3. As Leis nº 9.533/97e nº 10.689/2003, cujos beneficiários devem 

possuir renda mensal familiar inferior a ½ salário mínimo, estabeleceram 

critério mais vantajoso para análise objetiva da miserabilidade.

4. Deve ser estabelecido igual tratamento jurídico no que concerne à 

verificação da miserabilidade, a fim de se evitar distorções que conduzam 

a situações desprovidas de razoabilidade. Assim, deve ser considerada 

incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de deficiência ou 

idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ½ salário 

mínimo.

5. O fato da renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo não impede que outros fatores sejam considerados para a 

avaliação das condições de sobrevivência da parte autora e de sua 

família, fazendo com que a prova da miserabilidade necessária à 

concessão do benefício assistencial seja mais elástica. (...) (AC 

2002.38.02.002168-0/MG, Rel. Desembargador Federal Francisco De 

Assis Betti, Segunda Turma,e-DJF1 p.49 de 19/01/2009).

Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento desta julgadora, em 

conformidade com os informes descritos em linhas anteriores, a renda per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo serve tão somente como parâmetro ao 

julgador, o qual pode aferir a condição de vulnerabilidade por outros 

critérios, que não o objetivo fixado na Lei n.º 8.213/93.

Consigno, ainda, que o artigo 203, inciso V da Constituição Federal dispõe 

que:

 “A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos:

 (...)

 “V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei”.

A lei fixou como um dos objetivos da assistência social a proteção aos 

idosos e à família, bem como a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de manutenção.

Além disso, constituem princípios da assistência social, estabelecidos 

também por lei, “a supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica”, bem como “o respeito à 

dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, 

vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade” (artigo 4o, 

incisos I e III da Lei 8.742/93).

Desta feita, a requerente comprovou, de maneira satisfatória, que o 

rendimento mensal auferido não lhe assegura o sustento e a manutenção 

de maneira digna, além de ser portadora de deficiência que a incapacita 

para a prática dos atos de uma vida independente. Diante desse quadro, é 

de rigor a concessão do benefício pleiteado.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, razão pela 

qual CONDENO o Requerido ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor da autora, no valor de 1 (um) salário mínimo de 

acordo com o artigo 20 da Lei n.º 8.742/93, a partir da data do 

requerimento administrativo, haja vista que o perito judicial constatou que a 

incapacidade já existia à época em que o mesmo foi formulado (Súmula nº 

22 da TNU ).

Por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que sejam superadas 

as condições que lhe deram origem, nos termos do artigo 21, § 1º, do 

Decreto 8.742/93.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a data do requerimento 

administrativo, incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal devendo-se, contudo, 

aplicar-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº. 11.960/2009, tendo 

em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI 

nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do REsp nº 

1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

 Os juros moratórios serão aplicados no patamar de 0,5%, visto que a 

ação fora interposta após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, ou 

outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes.

 As prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, 

acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor 

das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 131622 Nr: 1376-87.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALICIO ROMÃO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1376-87.2011.811.0055 – Código 131622

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Adalicio Romão da Luz 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 Em fls. retro o patrono dos autos vem requerendo cumprimento de 

sentença em face do valor principal e dos honorários advocatícios 

levando em consideração o artigo 85 do NCPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a prolação da sentença por este 

Juízo, restou assim determinado: “No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ”.

Portanto, resta ser decidido somente o percentual a ser aplicado, nos 

termos do art. 85, §3º c/c §4º, II do CPC/2015.

Nestes termos, entendo que o valor de 10% sobre a condenação 

afigura-se compatível ao o grau de zelo do profissional; o lugar de 

prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, eis que se 

trata de ação ajuizada no ano de 2011.

Neste sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. 

MANUTENÇÃO. 1. Lembrando-se do §2º do art. 85 do CPC e considerado, 

em especial, o tempo de tramitação da ação desde a contestação, deve 

ser mantido o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais. 2. Recurso improvido. (TRF 04ª R.; AC 
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5007446-77.2016.4.04.7107; RS; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga 

Inge Barth Tessler; Julg. 02/10/2018; DEJF 04/10/2018) NCPC, art. 85

 Adiante, considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 166-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fl. 136, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55514 Nr: 5096-38.2006.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, PAULO 

PORFIRIO, ALMIR BATISTA DA SILVA, CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO, AUTO POSTO DAS BANDEIRAS, JOSÉ FURTADO, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA GLEBA TRIANGULO, TECTONA 

AGROFLORESTAL LTDA, A. C. CARPENEDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT, CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO - 

OAB:10.492-B OAB/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - 

OAB:11127, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, JONAS RACHID 

MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, SAULO AUGUSTO 

CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - OAB:10.525/MT, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Outrossim, julgo improcedente a ação em relação aos requeridos Almir 

Batista Da Silva e A.C. Carpenedo & CIA LTDA. Quanto aos acima 

condenados, pelo parágrafo único, do art. 12, deve se levar em conta a 

extensão do dano causado, na qual, fixo como médio o grau de lesão dos 

requeridos, de modo a condená-los, cada qual em: JULIO CÉSAR DAVOLI 

LADEIA, CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO e PAULO PORFÍRIO nas 

penalidades previstas no artigo 12, I, II e III da Lei 

8.429/92:1.Ressarcimento total do dano do prejuízo ocasionado no ato de 

suas gestões, a qual, determino em R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e 

duzentos reais), de forma solidária com os corréus, Auto Posto das 

Bandeiras, Tectona Agroflorestal Ltda e Associação dos Moradores da 

Gleba Triângulo.2.Pagamento de multa civil, a qual, fixo em duas vezes o 

valor do dano ocasionado, qual seja, R$ 76.400,00 (setenta e seis mil e 

quatrocentos reais). Na condenação ao pagamento de multa civil, os juros 

de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, deverão incidir a partir 

do trânsito em julgado, e o termo inicial da correção monetária, pelo INPC, 

deve ser da data do arbitramento da sanção.3.Perda dos cargos ou 

funções públicas àqueles que estiverem exercendo atualmente e 

suspensão dos direitos políticos por oitos anos, este a contar do trânsito 

em julgado da presente demanda. 4.A proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156624 Nr: 5243-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA NERI - OAB:24.846-oab MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as determinações contidas na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGC, no art. 431, procedo a INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) LUCINÉIA 

RODRIGUES DE SOUZA para a devolução, no prazo de 03 (três) dias, em 

razão dos autos se encontrarem em seu poder além do prazo legal, 

esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido mandado 

de busca e apreensão do processo, conforme artigo 234, §§ 1º, 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil. Caso a devolução tenha ocorrido entre a 

certificação e a publicação desta intimação, favor desconsiderar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159054 Nr: 7692-48.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DE JESUS SOARES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140263 Nr: 10814-40.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DOS SANTOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi apresentada 

dentro do prazo legal. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, 

bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124267 Nr: 3282-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3282-49.2010 – Código 124267

VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Municipal 

contra a decisão de fls. retro por entender a Embargante o não cabimento 

de saldo remanescente.

Em seguida, o requerente impugnou, pleiteando o cabimento do saldo 

remanescente, em matéria de repercussão geral nos autos do RE 579.431.

Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o brevíssimo relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, chamo o feito à ordem e, revogo decisão de fls. 219, por se 

tratar de erro material.
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Em continuidade, levando-se em consideração a lição do saudoso mestre 

Magalhães Noronha - que esclarece ser contraditória uma decisão quando 

conceitos e afirmações se opõem e colidem (e tanto mais grave será a 

contradição quando a fundamentação chocar-se com a disposição); 

omissa quando não disse o que era indispensável dizer; obscura quando 

lhe faltar clareza na exposição das razões de decidir ou na parte 

dispositiva da decisão (Curso de Direito Processual Penal - Editora Saraiva 

- 21ª edição - 1992 - p. 376).

 Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz.

DO SALDO REMANESCENTE:

Em atenção, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.

A matéria foi submetida ao regime próprio de repercussão geral, quando 

da apreciação de questão de ordem apresentada pela Ministra Ellen Gracie 

no Recurso Extraordinário n.º 579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a 

seguinte tese pelo C. STF: Incidem os juros da mora no período 

compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição 

ou do precatório.

Desta feita, bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta 

magistrada à decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à 

segurança jurídica, defiro a pretensão retro para que incida juros 

moratórios desde a data do cálculo de atualização até a data da requisição 

do pagamento – acaso observado o lapso constitucional.

A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, da mesma forma, 

perfilharam o novel entendimento do STF, senão vejamos:

 APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. JUROS 

DE MORA. INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DE ELABORAÇÃO DOS 

CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. STF. REPERCUSSÃO 

GERAL. CABIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 

regime de repercussão geral, no RE 579.431/RS, Tema 96, fixou a tese de 

que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 2. Apelação da 

parte autora provida. (TRF 1ª R.; AC 0002700-48.2005.4.01.3802; Relª 

Juíza Fed. Conv. Luciana Pinheiro Costa; DJF1 14/07/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO 

COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRA 

A DATA DO CÁLCULO E DA EXPEDIÇÃO DO OFICIO REQUISITÓRIO. 

CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

São devidos juros moratórios no período compreendido entre a data da 

última atualização da conta e a data do precatório (data do protocolo do 

ofício requisitório). (TJMT, AI 157702/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTES, os embargos de declaração interpostos pela Fazenda 

Municipal.

Se o recorrente não se conforma com os termos do julgado, deve manejar 

o recurso de reforma que for cabível, não se prestando os embargos de 

declaração para esses fins.

Por fim, intime-se o executado da atualização retro e, após, conclusos.

Intimem-se.

 Certifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 03 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132418 Nr: 2275-85.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS GESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DJHOVANE PIRES MARTINS - OAB:27164/O, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322, FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 14130 Nr: 3113-14.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Execução Fiscal n° 14130

Vistos e examinados.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela OESTE VEÍCULOS 

LTDA contra a sentença retro por entender a embargante que há 

contradição na referida decisão.

Alega o embargante que o pagamento do débito foi através de adesão ao 

parcelamento previsto na Portaria PGFN 690/2017, cujo valor já incluía o 

pagamento dos honorários devidos a Fazenda Pública.

 Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz.

O objetivo do presente embargos de declaração é a manifestação sobre 

pontos omissos, porventura existentes na decisão prolatada. Analisando 

com esmero a decisão vergastada, constata-se a existência de omissão, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser recebidos.

 Verifico que a r. sentença que extinguiu a execução pelo pagamento do 

débito, condenando ao pagamento dos honorários advocatícios e custas 

processuais por entender que a parte executada integrou a demanda.

 Todavia, analisando toda a atual sistemática processual vigente, entendo 

que a decisão retro merece reparo.

 Conforme disposição prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a 

aplicação do encargo de 20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei 

n. 1.025/69 substitui a condenação ao pagamento de honorários 

sucumbenciais na cobrança executiva da Dívida Ativa da União.

"Art. 3º - Na cobrança executiva da Dívida Ativa da União, a aplicação do 

encargo de que tratam o art. 21 da lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, 

o art. 32 do Decreto-lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, o art. 1º, inciso 

II, da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 1968, o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, 

de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.569, de 8 de 

agosto de 1977, substitui a condenação do devedor em honorários de 

advogado e o respectivo produto será, sob esse título, recolhido 

integralmente ao Tesouro Nacional."

Considerando que no referido encargo já se encontram embutidos os 

honorários advocatícios, mostra-se incompatível a cumulação dessas 

verbas, sob pena de caracterização do vedado bis in idem.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

DECRETO-LEI N. 1.025/69. ENCARGO LEGAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Revela-se improcedente argüição de 

ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o 

Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir 

de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e 

necessários ao deslinde do litígio, ainda que suas conclusões não tenham 
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merecido a concordância da parte recorrente. 2. Conforme disposição 

prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a aplicação do encargo de 

20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei n. 1.025/69 substitui a 

condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na cobrança 

executiva da Dívida Ativa da União. 3. Considerando que no referido 

encargo já se encontram embutidos os honorários advocatícios, mostra-se 

incompatível a cumulação dessas verbas, sob pena de caracterização do 

vedado bis in idem. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, improvido. (STJ - REsp: 597094 SC 2003/0176649-6, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/09/2006, T2 

- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/10/2006 p. 286RDDT vol. 

136 p. 146)

 Assim, verifico que embora houve a condenação dos honorários 

advocatícios nestes autos, estes já teriam sido quitados, antes mesmo da 

prolação da sentença que extinguiu o processo.

Por consequência disto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos 

na presente demanda, sanando o erro material apontado, e deixo de 

condenar o executado em honorários sucumbenciais nos fundamentos 

expostos acima.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Por fim, após o trânsito em julgado da sentença discutida, remeta-se os 

autos ao arquivo com as devidas baixas estilares.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 02 de março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 271604 Nr: 2448-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste o Ministério Público acerca da petição de fls. 59 e ss. no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 322540 Nr: 20806-44.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARÁ DA SERRA PREFEITURA 

MUNICIPAL, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - 

OAB:23145/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte embargada, município de Tangará da Serra, para ofertar 

impugnação aos embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 28786 Nr: 2684-71.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT

 Diante do exposto, determino a imediata expedição de ofício ao 

departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, acompanhado de cópias da sentença de fls. 1772/1784, 

acórdão de fls. 1872/1879, certidão de trânsito em julgado de fl. 2027 e 

desta decisão, informando a existência de trânsito em julgado do édito 

judicial que determinou a perda de função pública de serventuário Rogério 

Neves Rodrigues (matrícula 3.214), para que seja promovido seu imediato 

desligamento deste Poder Judiciário.Determino, outrossim, que a 

condenação pecuniária no montante atualizado de R$ 54.009,40 

(cinquenta e quatro mil e nove reais e quarenta centavos) seja 

descontado pelo Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso das verbas rescisórias de Rogério 

Neves Rodrigues e vinculado ao presente feito.Cumpra-se, com a 

urgência necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104764 Nr: 3566-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Efetuei consulta, tendo logrado exito em verificar em varios sistemas que o 

endereço do autor da ação é Travessa 01, lote 06, casa 413-S, bairro 

Jardim dos Ipes, Tangará da Serra.

Expeça-se mandado para que o oficial de justiça proceda a intimação do 

autor, no referido endereço, para que compareça no balcão no prazo de 

10 dias com seus documentos e informação de conta bancaria para que 

seja viabilizado o RPV em seu favor.

Por oportuno, verifica-se a informação do numero de telefone 65 - 

99907-3580, para que a secretaria também tente a localização do mesmo 

por tal meio.

Cumpra-se, com urgencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295687 Nr: 21604-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR BARBOSA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA 

- OAB:OAB/MT 16.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

exequente para, no prazo legal, manifestar-se sobre os termos da 

certidão do Oficial de Justiça (fl. 73).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218755 Nr: 8888-48.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VIEIRA, DALVA DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida foi 

apresentado no prazo legal. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 
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apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 171600 Nr: 13134-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO MASSON, RONALDO PEREIRA 

DINIZ NETO, GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, OCTAVIO 

FRANCISCO RODRIGUES ALVES - OAB:21202/0, WELDER GUSMÃ 

JACON - OAB:18570-B/MT

 Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, julgo 

IMPROCEDENTE a presente ação civil pública em desfavor de Saturnino 

Masson, Ronaldo Pereira Diniz Neto e Guaxe Construtora e Terraplanagem 

Ltda, revogando a liminar concedida em fls. 634/637.Uma vez que a parte 

autora é o Ministério Público, deixo de condenar a requerida em honorários 

advocatícios.Outrossim, determino que se proceda ao desbloqueio dos 

valores constritos, devendo se aguardar o prazo recursal (quanto a 

decisão de desbloqueio) quanto a este item. Após, proceda-se com as 

devidas baixas e liberações.Por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Ciência ao Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra - MT, 05 de Março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325552 Nr: 22917-98.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Freitas Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo legal. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 169928 Nr: 11024-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTHERO LUIZ DOS SANTOS, JUNIOR 

SCHLEICHER, RONALDO PEREIRA DINIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Pelo MM Juiz foi deliberado o seguinte: Vistos etc. 1 – Insta salientar a 

titulo de registro que afora parte os presentes , na ultima audiência ficou 

consignada a faculdade de comparecimentos dos demais que se fizeram 

presentes naquele ato. 2 – Assim, declaro encerrada a instrução. 2 – 

Intime-se as partes a apresentarem memoriais finais no prazo sucessivo 

de 15 dias, nos termos do art. 364, §2º do CPC, atentando-se quanto aos 

prazos dos litisconsortes. 3 – Após, venham os autos conclusos. NADA 

MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado vai 

devidamente assinado.

 Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

Fabiana da Costa Silva Vieira Franco Ariel Bizarello

 Promotora de Justiça advogado requerido Ronaldo

 Ronaldo Pereira Diniz Neto

requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154651 Nr: 3273-82.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3273-82.2013 – Código 154651

Vistos,

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de 

Antecipação da Tutela ajuizada por Sueli Pedro da Silva em face do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso que a Autora é portadora pelas patologias; 

Compressão radicular, Complexos disco-osteofitários, Artrose, Protusões 

discais e Hemangiona, motivo pela qual pugna pela decretação da 

aposentadoria por invalidez.

 Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e 

esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de 

antecipação da tutela pelo estabelecimento do auxílio doença, e no mérito, 

a aposentadoria por invalidez.

Através da decisão de fls. 53/54, foi recebida a inicial, a qual ensejou no 

deferimento da tutela e determinando a citação do demandado.

Citado, o demandado apresentou resposta na forma de contestação em 

fls. 55/65, requerendo a improcedência da demanda.

Réplica às fls.78/89.

Após, a requerente realizou a perícia com o médico Eli Ambrósio do 

Nascimento em fls. 112/114.

 E em fls. 117, a parte autora concordou com a análise perícia.

Intimados para, querendo, apresentar alegações finais, ambas as partes 

quietaram-se inertes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta 

julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de 

direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão 

no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de 

outras provas em audiência.

Por conseguinte, com o fito de otimizar o andamento processual, 

HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

No que atine ao mérito, o requerente pretende a concessão de 

aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedido de exercer 

sua atividade profissional.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção da aposentadoria 

por invalidez quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência.

Destarte, mister a parte autora da demanda comprovar a condição de 

segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e 

demonstrada a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.

Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial 
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que foi conclusivo em afirmar que o autor se encontra INCAPACITADO 

para o exercício de seu labor, de forma TOTAL E PERMANENTE.

A despeito, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE. I. Caracterizada a incapacidade total e definitiva do 

segurado para realizar toda e qualquer atividade, mostra-se correta a 

concessão de aposentadoria por invalidez em seu favor.”(APELREEX 

50196521720154049999 5019652-17.2015.404.9999; Relator: Rogerio 

Favreto; Julgamento: 14/07/2015; Órgão Julgador: Quinta Turma; 

Publicação: D.E. 16/07/2015).” “AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

IRRESIGNAÇÃO. SEGURADA PORTADORA DE SEQUELAS DE 

TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO E ESCOLIOSE SECUNDÁRIA. 

PERITO OFICIAL QUE APONTA A INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA 

PARA A ATIVIDADE HABITUAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. LIMITAÇÕES 

QUE APONTAM PARA A NECESSIDADE DO APOSENTAMENTO. OUTORGA 

MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO 

IMPROVIDOS. "A aposentadoria por invalidez é concedida ao obreiro que 

sofreu incapacidade permanente para o trabalho. Nos casos em que o 

acidente não tenha gerado incapacidade absoluta, é devida a 

aposentadoria por invalidez se a doença resultante do infortúnio acarretar 

extrema dificuldade para o exercício de qualquer atividade remunerada, 

ante a inexistência de outro benefício capaz de reparar, com a necessária 

eqüidade, o dano sofrido." (AC n. , de Tubarão, Rel. Des. Rui Fortes, j. 

20.03.2007). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO 

IGP-DI ATÉ JULHO DE 2006 E DO INPC DE AGOSTO A 30.06.2009. 

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1ºF DA LEI N. 9.494/97, COM A 

REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 INCLUSIVE ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES 

DA SUA ENTRADA EM VIGOR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO 

STF. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. CUSTAS PELA METADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS 

PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (verbete 111 - 

STJ). (TJ-SC - AC: 598303 SC 2011.059830-3, Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/09/2011, Primeira Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Xaxim)”

 Desta feita, resta comprovado o requisito da incapacidade para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, impõe-se 

o deferimento do pedido inicial.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado 

o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela 

antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170557 Nr: 11816-40.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº. 3273-82.2013 – Código 154651

Vistos,

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de 

Antecipação da Tutela ajuizada por Sueli Pedro da Silva em face do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso que a Autora é portadora pelas patologias; 

Compressão radicular, Complexos disco-osteofitários, Artrose, Protusões 

discais e Hemangiona, motivo pela qual pugna pela decretação da 

aposentadoria por invalidez.

 Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e 

esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de 

antecipação da tutela pelo estabelecimento do auxílio doença, e no mérito, 

a aposentadoria por invalidez.

Através da decisão de fls. 53/54, foi recebida a inicial, a qual ensejou no 

deferimento da tutela e determinando a citação do demandado.

Citado, o demandado apresentou resposta na forma de contestação em 

fls. 55/65, requerendo a improcedência da demanda.

Réplica às fls.78/89.

Após, a requerente realizou a perícia com o médico Eli Ambrósio do 

Nascimento em fls. 112/114.

 E em fls. 117, a parte autora concordou com a análise perícia.

Intimados para, querendo, apresentar alegações finais, ambas as partes 

quietaram-se inertes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta 

julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de 

direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão 

no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de 

outras provas em audiência.

Por conseguinte, com o fito de otimizar o andamento processual, 

HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

No que atine ao mérito, o requerente pretende a concessão de 

aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedido de exercer 

sua atividade profissional.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção da aposentadoria 

por invalidez quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência.

Destarte, mister a parte autora da demanda comprovar a condição de 

segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e 

demonstrada a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.

Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial 

que foi conclusivo em afirmar que o autor se encontra INCAPACITADO 

para o exercício de seu labor, de forma TOTAL E PERMANENTE.

A despeito, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE. I. Caracterizada a incapacidade total e definitiva do 

segurado para realizar toda e qualquer atividade, mostra-se correta a 
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concessão de aposentadoria por invalidez em seu favor.”(APELREEX 

50196521720154049999 5019652-17.2015.404.9999; Relator: Rogerio 

Favreto; Julgamento: 14/07/2015; Órgão Julgador: Quinta Turma; 

Publicação: D.E. 16/07/2015).” “AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

IRRESIGNAÇÃO. SEGURADA PORTADORA DE SEQUELAS DE 

TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO E ESCOLIOSE SECUNDÁRIA. 

PERITO OFICIAL QUE APONTA A INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA 

PARA A ATIVIDADE HABITUAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. LIMITAÇÕES 

QUE APONTAM PARA A NECESSIDADE DO APOSENTAMENTO. OUTORGA 

MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO 

IMPROVIDOS. "A aposentadoria por invalidez é concedida ao obreiro que 

sofreu incapacidade permanente para o trabalho. Nos casos em que o 

acidente não tenha gerado incapacidade absoluta, é devida a 

aposentadoria por invalidez se a doença resultante do infortúnio acarretar 

extrema dificuldade para o exercício de qualquer atividade remunerada, 

ante a inexistência de outro benefício capaz de reparar, com a necessária 

eqüidade, o dano sofrido." (AC n. , de Tubarão, Rel. Des. Rui Fortes, j. 

20.03.2007). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO 

IGP-DI ATÉ JULHO DE 2006 E DO INPC DE AGOSTO A 30.06.2009. 

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1ºF DA LEI N. 9.494/97, COM A 

REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 INCLUSIVE ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES 

DA SUA ENTRADA EM VIGOR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO 

STF. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. CUSTAS PELA METADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS 

PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (verbete 111 - 

STJ). (TJ-SC - AC: 598303 SC 2011.059830-3, Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/09/2011, Primeira Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Xaxim)”

 Desta feita, resta comprovado o requisito da incapacidade para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, impõe-se 

o deferimento do pedido inicial.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado 

o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela 

antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179361 Nr: 21434-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Execução Fiscal n° 179361

Vistos e examinados.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por LUIZ MARIANO 

BRIDI contra a sentença retro por entender a embargante que há 

contradição na referida decisão.

Alega o embargante que o pagamento do débito foi através de adesão ao 

programa especial de regularização tributária previsto PERT Lei 4.977/18, 

cujo valor já incluía o pagamento dos honorários devidos a Fazenda 

Pública.

 Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz.

O objetivo do presente embargos de declaração é a manifestação sobre 

pontos omissos, porventura existentes na decisão prolatada. Analisando 

com esmero a decisão vergastada, constata-se a existência de omissão, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser recebidos.

 Verifico que a r. sentença que extinguiu a execução pelo pagamento do 

débito, condenando ao pagamento dos honorários advocatícios e custas 

processuais por entender que a parte executada integrou a demanda.

 Todavia, analisando toda a atual sistemática processual vigente, entendo 

que a decisão retro merece reparo.

 Conforme disposição prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a 

aplicação do encargo de 20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei 

n. 1.025/69 substitui a condenação ao pagamento de honorários 

sucumbenciais na cobrança executiva da Dívida Ativa da União.

"Art. 3º - Na cobrança executiva da Dívida Ativa da União, a aplicação do 

encargo de que tratam o art. 21 da lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, 

o art. 32 do Decreto-lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, o art. 1º, inciso 

II, da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 1968, o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, 

de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.569, de 8 de 

agosto de 1977, substitui a condenação do devedor em honorários de 

advogado e o respectivo produto será, sob esse título, recolhido 

integralmente ao Tesouro Nacional."

Considerando que no referido encargo já se encontram embutidos os 

honorários advocatícios, mostra-se incompatível a cumulação dessas 

verbas, sob pena de caracterização do vedado bis in idem.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

DECRETO-LEI N. 1.025/69. ENCARGO LEGAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Revela-se improcedente argüição de 

ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o 

Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir 

de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e 

necessários ao deslinde do litígio, ainda que suas conclusões não tenham 

merecido a concordância da parte recorrente. 2. Conforme disposição 

prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a aplicação do encargo de 

20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei n. 1.025/69 substitui a 

condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na cobrança 

executiva da Dívida Ativa da União. 3. Considerando que no referido 

encargo já se encontram embutidos os honorários advocatícios, mostra-se 

incompatível a cumulação dessas verbas, sob pena de caracterização do 

vedado bis in idem. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, improvido. (STJ - REsp: 597094 SC 2003/0176649-6, Relator: 
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Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/09/2006, T2 

- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/10/2006 p. 286RDDT vol. 

136 p. 146)

 Assim, verifico que embora houve a condenação dos honorários 

advocatícios nestes autos, estes já teriam sido quitados, antes mesmo da 

prolação da sentença que extinguiu o processo.

Por consequência disto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos 

na presente demanda, sanando o erro material apontado, e deixo de 

condenar o executado em honorários sucumbenciais nos fundamentos 

expostos acima.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Por fim, após o trânsito em julgado da sentença discutida, remeta-se os 

autos ao arquivo com as devidas baixas estilares.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 02 de março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 194288 Nr: 10358-51.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 10358-51.2015 – Código 194288

Vistos,

Cuida-se de Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença 

Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Tutela 

Antecipada ajuizada por Luis Carlos Trindade em face do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso que o autora possui anedonia, apatia, 

ansiedade, irritabilidade, delírios persecutórios, fobias, humor triste e 

isolamento social, em razão disso, sua incapacidade laboral é permanente, 

motivo pela qual pugna pela decretação da aposentadoria por invalidez.

 Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e 

esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de 

antecipação da tutela pelo estabelecimento do auxílio doença, e no mérito, 

a aposentadoria por invalidez.

Através da decisão de fls. 50/51 foi recebida a inicial, a qual ensejou no 

indeferimento a antecipação da tutela e consequentemente, determinado a 

perícia médica e, por conseguinte, determinada a citação do demandado.

Citado, o demandado apresentou resposta na forma de contestação em 

fls. 58/67, requerendo a improcedência da demanda, a qual fora 

impugnada pela parte autora em fls. 79/85.

Após, a requerente ter realizado a perícia com a médica Rodinéia de 

Fatima Maciel Dutra em fls. 126/130, fora apresentado alegações finais 

pelo autor em fls. 173/174, enquanto que o requerido decorreu “in albis” 

para se manifestar acerca do laudo pericial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, vislumbro que o parecer do profissional, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual homologo o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.

Ademais, na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta 

julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de 

direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão 

no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de 

outras provas em audiência.

No que atine ao mérito, a requerente pretende a concessão de 

aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedido de exercer 

sua atividade profissional.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção da aposentadoria 

por invalidez quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência.

Destarte, mister a parte autora da demanda comprovar a condição de 

segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e 

demonstrada a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.

Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial 

que foi conclusivo em afirmar que a autora encontra-se INCAPACITADA 

para o exercício de seu labor, de forma TOTAL.

 Sob este aspecto, não obstante o perito tenha apontado que a 

incapacidade laboral da requerente seja parcial, anoto que tal fato, por si 

só, não é capaz de gerar óbice à concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, devendo ser analisadas as condições 

pessoais e sociais da autora, consoante dispõe a Súmula n. 47 da TNU .

 Destarte, se considerarmos que a requerente possui baixo grau de 

instrução e sempre exerceu atividades que exigem pouca qualificação 

técnica, é dada como certa a sua completa incapacidade laboral, já que, 

por tais fatores, seria insuscetível de reabilitação profissional, de modo 

que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

A despeito colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE. I. Caracterizada a incapacidade total e definitiva do 

segurado para realizar toda e qualquer atividade, mostra-se correta a 

concessão de aposentadoria por invalidez em seu favor.”(APELREEX 

50196521720154049999 5019652-17.2015.404.9999; Relator: Rogerio 

Favreto; Julgamento: 14/07/2015; Órgão Julgador: Quinta Turma; 

Publicação: D.E. 16/07/2015).”

 “AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA 

EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. SEGURADA 

PORTADORA DE SEQUELAS DE TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO E 

ESCOLIOSE SECUNDÁRIA. PERITO OFICIAL QUE APONTA A 

INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. 

ESPECIFICIDADES DO CASO. LIMITAÇÕES QUE APONTAM PARA A 

NECESSIDADE DO APOSENTAMENTO. OUTORGA MANTIDA. REEXAME 

NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDOS. "A aposentadoria 

por invalidez é concedida ao obreiro que sofreu incapacidade permanente 

para o trabalho. Nos casos em que o acidente não tenha gerado 

incapacidade absoluta, é devida a aposentadoria por invalidez se a 

doença resultante do infortúnio acarretar extrema dificuldade para o 

exercício de qualquer atividade remunerada, ante a inexistência de outro 

benefício capaz de reparar, com a necessária eqüidade, o dano sofrido." 

(AC n. , de Tubarão, Rel. Des. Rui Fortes, j. 20.03.2007). CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO IGP-DI ATÉ JULHO DE 

2006 E DO INPC DE AGOSTO A 30.06.2009. APLICAÇÃO DO DISPOSTO 

NO ART. 1ºF DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 

INCLUSIVE ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGOR. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO STF. JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS. CUSTAS PELA METADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A 

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (verbete 111 - STJ). (TJ-SC - AC: 598303 SC 

2011.059830-3, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

22/09/2011, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Xaxim)”

 Desta feita, resta comprovado o requisito da incapacidade para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, impõe-se 

o deferimento do pedido inicial.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado 

o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela 

antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 
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diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 201883 Nr: 16248-68.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSTENILZA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 16248-68.2015 – Código 201883

Vistos,

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de 

Antecipação da Tutela ajuizada por Ostenilza da Silva Santos em face do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso que a Autora possui Osteo artrose primária 

generalizada, Gonartrose, Dor Lombar, Lumbago com ciática, Estenose de 

coluna vertebral, Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica e 

entre outra enfermidades, e que em razão disso, sua incapacidade laboral 

é permanente, motivo pela qual pugna pela decretação da aposentadoria 

por invalidez.

 Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e 

esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de 

antecipação da tutela pelo estabelecimento do auxílio doença, e no mérito, 

a aposentadoria por invalidez.

Através da decisão de fls. 37/38 foi recebida a inicial, a qual ensejou no 

deferimento a antecipação da tutela e consequentemente, determinado a 

perícia médica e, por conseguinte, determinada a citação do demandado.

Citado, o demandado não apresentou resposta na forma de contestação.

Por fim, a requerente realizou a perícia com a médica Rodinéia de Fatima 

Maciel Dutra em fls. 67/69.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, vislumbro que não há necessidade em realizar a 

conversão do auxílio-doença em auxílio acidente em forma de tutela, ante 

o preenchimento dos requisitos processuais e ausência de novo conjunto 

probatório, motivo pelo qual passo a analise do mérito da ação, com 

julgamento antecipado, como dispõe o artigo 355, do NCPC.

Por conseguinte, com o fito de otimizar o andamento processual, 

HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

No que atine ao mérito, o requerente pretende a o restabelecimento do 

auxílio-acidente, alegando encontrar-se incapacitado para o labor, e 

possivelmente, impedido de exercer sua atividade profissional 

permanente, a qual ensejaria o benefício de aposentadoria por invalidez.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção da aposentadoria 

por invalidez quando o mesmo for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Destarte, mister o autor da demanda comprovar a condição de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento.

Em relação à incapacidade do requerente, depreende-se do laudo judicial, 

que embora realmente o autor tenha algumas patologias que prejudicaram 

o seu labor, a incapacidade não fora demonstrada PERMANENTE OU 

TEMPORÁRIA, de modo que possa ser reversível ao trabalho.

Nestes termos, não havendo demonstrada a existência de incapacidade 

permanente para o desempenho de atividade laboral, fato suficiente para 

gerar óbice à concessão do benefício ora pleiteado, não há o que se falar 

a luz da aposentadoria por invalidez.

No que tange o auxílio-acidente, o cerne da questão deduzida em juízo 

reside em saber se a parte autora realmente satisfaz (ou se algum 

momento satisfez) todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, disposto no art. 86 da Lei 8.213/91, cujo reza que:

 “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

 Do aludido enunciado, extrai-se que faz jus ao benefício aquele que tiver 

sido vítima de acidente, independentemente da sua natureza quando 

houver nexo de causalidade entre a sequela e o evento danoso e que 

essas lesões dificultem o exercício da atividade laboral habitualmente 

realizada.

 Nesse ínterim, volvendo os olhos para o feito, sobretudo para o último 

laudo medico, de fl. 67/69, observa-se que a médico Clinico Geral a Dra. 

Rodinéia de Fatima Maciel Dutra aduz que; “ Não encontro incapacidade ao 

exame físico e no último exame apresentado em 2015, tem alterações 

discretas sem comprometimento da superfície óssea, não apresenta 

lesões incapacitantes e, que a atividade profissional não requer esforços 

físicos”.

Ademais, em momento algum restou comprovado nos autos à redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia por período 

prolongado. Deste modo, tendo em vista que um dos requisitos não fora 

preenchido, conclui-se que a parte demandante não tem prerrogativa para 

restabelecer o benefício de auxílio-acidente.

A despeito, colham-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

 PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORATIVA NÃO COMPROVADA 1. O auxílio-acidente é devido quando 

restar comprovado que a parte autora padece, após acidente de qualquer 

natureza, de sequela irreversível, que acarrete redução da capacidade de 

exercer a sua ocupação habitual. Tal redução da capacidade é verificada, 

em regra, por meio de exame médico-pericial. 2. Hipótese em que não se 

constata a existência de sequela resultante de acidente que implique 

redução da capacidade laboral do segurado. (TRF-4 - AC: 

50247585220184049999 5024758-52.2018.4.04.9999, Relator: GISELE 

LEMKE, Data de Julgamento: 30/10/2018, QUINTA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO 

ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA. - Verificado que o segurado não apresenta sequela em 

razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da 

capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 

8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 

08/05/2018)

Por este modo, desacolho a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

 No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218273 Nr: 8534-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO SANTA 

ROSA AMBROSIO - OAB:12976, ÉRIS ALVES PONDÉ - OAB:13.830

 Diante da informação contida no petitório do Requerente, INTIMO o 

Requerido, na pessoa do seu advogado, para que, no prazo legal, 

esclareça se a peça de fls. 441/461 trata-se de Razões de Apelação 

Adesiva ou de Contrarrazões do Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268907 Nr: 32667-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº 32667-95.2017 – Código 268907

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração proposta por Santa Cruz Serviços 

Funerários Eireli - EPP em face de Fazenda Pública Municipal, todos 

devidamente qualificados.

Inicialmente, verifico que fora informado pela parte exequente que a 

Certidão de Dívida ativa da execução foi cancelada.

Desta feita, é importante mencionar que o artigo 26 da LEF afirma que se 

antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes.

Contudo, deve ser afastada a aplicação do artigo mencionado no que 

tange os ônus, visto que a Súmula 153 do STJ firmou o entendimento que 

não eximirá o exequente dos encargos, caso haja oferecimento dos 

embargos.

No caso em tela, como houve a apresentação de Embargos a Execução, 

tal situação acaba afastando completamente a isenção dos encargos e 

honorários oriundos do processo.

Neste contexto, é importante salientar que se o pedido de cancelamento 

pugnado pela parte exequente fora solicitado após o oferecimento dos 

embargos, não fará jus ao benefício do artigo 26 da LEF.

 Pelo contrário, como a parte Embargante apresentou 

impugnação/contestação/embargos e exceção de pré-executividade, 

incumbe ao exequente ser condenada ao pagamento dos honorários, que 

deverão ser fixados com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil.

Neste sentido:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À 

SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

POSSIBILIDADE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em 

que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, 

sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez 

omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da 

Súmula 284 do STF. 2. No que se refere à alegação de infringência à 

Súmula, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de 

tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o 

requisito do art. 105, III, a, da CF. 3. A jurisprudência desta Corte é 

uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em 

razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida 

do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários 

advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: 

AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 

1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134984 MG 2017/0170644-0, Relator: 

Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018).

Além disto, depreendendo-se do princípio da causalidade, aquele que deu 

causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual 

deve responder pelas despesas daí decorrentes. Logo, é devido ao 

Embargado arcar com as custas e honorários vindos dos autos.

Em razão disto, JULGO PROCEDENTES os embargos interpostos pelo 

executado e, condeno a parte exequente, ao pagamento de honorários 

advocatícios, fixado no patamar de 5% sobre o valor da causa, de acordo 

com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 14089 Nr: 3068-10.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOSÉ MINOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL B. NETO - OAB:1748-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos– Cód. 14089

Vistos.

Em fls. 202, a Fazenda vem requerendo a dispensa dos honorários 

sucumbenciais, haja vista que os encargos legais de 20% já estão 

inclusos nas CDA’s, conforme o disposto no art. 37-A da Lei 10.522/02, 

incluído pelo art. 35 da Lei n° 11.941/2009.

Assim, verifico que embora houvesse a condenação dos honorários 

advocatícios nestes autos, estes já teriam sido quitados, antes mesmo da 

prolação da sentença que extinguiu o processo.

Por consequência disto, chamo o feito à ordem, sanando o erro material 

apontado, deixando de condenar o executado em honorários 

sucumbências conforme a Lei supracitada,.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Quanto as custas, não haverá a cobrança consoante decisão proferida 

pela CGJ-MT nos autos do processo administrativo n.º 

0008387-60.2019.8.11.0000, uma vez que não houve citação pessoal, e 

embora tenha reconhecido a divida por meio do pagamento extrajudicial, 

não integra efetivamente os autos.

 Assim, intime-se via DJE a parte requerida. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as baixas e anotações devidas, ressaltnado a 

dispensa de intimação da Fazenda Publica já que não há alteração fatica 

quanto ao que já declarou sua ciência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 208760 Nr: 1046-17.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:MT 11.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 
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- OAB:12359/MT

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se o perito Adelson Rodrigues Borges Filho, no endereço constante 

na decisão de fl. 302, para informar se aceita a nomeação e sua proposta 

de honorários.

 Após, cumpra-se os termos da decisão de fls. 299/301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123842 Nr: 2856-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBV, MEBV, LCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para que no prazo de 05 dias, juntar aos autos o comprovante do 

cumprimento da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 135850 Nr: 6062-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA SABINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 138519 Nr: 8910-82.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICE DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 139210 Nr: 9669-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO MANOEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 144981 Nr: 4631-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOG, ANTONIO OSTAQUE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 145881 Nr: 5589-05.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA ROSA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 162505 Nr: 13929-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 168796 Nr: 9518-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 170594 Nr: 11874-43.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 183442 Nr: 1527-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 125416 Nr: 4385-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DE OLIVEIRA, LUCINEIA RODRIGUES DE 

SOUZA, ASB, JGSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:18744-MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:0

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126341 Nr: 5282-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE FERREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 
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autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126525 Nr: 5443-32.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO UMBELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127957 Nr: 6889-70.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO BOSCO DINIZ JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE 

TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171-OAB -MT, GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308/MT, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - OAB:5988-MT, LIANA 

FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851-MT

 Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados por João Bosco Diniz Junqueira em desfavor de 

UNEMAT – Campus Universitário de Tangará da Serra/MT na presente 

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 10% do 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do NCPC.No mais, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Dispensado a remessa necessária, 

com fulcro no artigo 496, §3º, II, do CPC.Publica-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, arquive-se. Tangara da Serra - MT, 06 

de Março de 2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128654 Nr: 7547-94.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DE OLIVEIRA DAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para se manifestar, requerendo o que direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 138082 Nr: 8470-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 138186 Nr: 8586-92.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA DUARTE POSSAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 140360 Nr: 10918-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENI APARECIDO CHILITI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 
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pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 142161 Nr: 1536-78.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO GOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença que julgou procedente a ação previdenciária, ao 

argumento de que a decisão foi contraditória ao fixar o termo inicial do 

benefício como sendo a data do requerimento administrativo, quando 

deveria ter sido estabelecido a data do ajuizamento da ação.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a 

sentença é clara ao fixar o termo inicial do benefício previdenciário desde 

a data do requerimento administrativo, não havendo contradição a ser 

sanada.

Pertinente salientar que, para fins de utilização dos embargos de 

declaração, a contradição apontada deve ser endoprocessual, isto é, 

aquela verificada nos termos da própria sentença, e não em relação ao 

entendimento que a parte reputa correto.

 Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 142453 Nr: 1883-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 145622 Nr: 5310-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO CEREZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174572 Nr: 16476-77.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174852 Nr: 16788-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO BAZILIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 159987 Nr: 9426-34.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESI MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160242 Nr: 9920-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 161480 Nr: 12130-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMO ROBERTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 155579 Nr: 4204-85.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA DE JESUS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 170885 Nr: 12277-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 170890 Nr: 12285-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR JOSÉ ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.
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Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 164864 Nr: 3088-10.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO ARLINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 166057 Nr: 5177-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MAZEPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167312 Nr: 7379-53.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA ANGELICA MACHADO RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167915 Nr: 8251-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:16919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200184 Nr: 14914-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARI ALMEIDA GRACIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da segunda instancia com o transito 

em julgado do acordao, fls. 119, intimo a parte autora para se manifestar 

sobre a decisao de fls. 120/121, requerendo o que de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201795 Nr: 16174-14.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEUZA NUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202066 Nr: 16418-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENI GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 
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MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173081 Nr: 14692-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA MARIA JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da segunda instancia com o transito 

em julgado do acordao, fls. 100, intimo a parte autora para se manifestar 

sobre os calculos, bem como sobre a decisao de fls. 101/102, requerendo 

o que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174733 Nr: 16643-94.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE NUNES VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180328 Nr: 22204-02.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, PAULO 

PORFIRIO, INDUSTRIA DE RAÇÕES CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, DEFENSORIA PÚBLICA-MT - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, WALLYTON 

MATIAS MONTEIRO - OAB:17.204

 Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, na forma do 

artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE a presente ação civil pública, 

reconhecendo a incidência dos artigos 10, I, XIII e 11, I, da Lei de 

Improbidade Administrativa, CONDENANDO nas suas peças os requeridos 

Júlio César Davoli, Paulo Porfíri e Taji Indústria de Rações Ltda às 

penalidades do artigo 12, II e III do mesmo ditame legal.Quanto aos acima 

condenados, pelo parágrafo único, do art. 12, deve se levar em conta a 

extensão do dano causado, na qual, fixo como leve o grau de lesão dos 

requeridos, de modo a condená-los, solidariamente em: 1.Ressarcimento 

total do dano do prejuízo ocasionado no ato de suas gestões, a qual, 

determino em R$ 38.075,07 (trinta e oito mil e setenta e cinco reais e sete 

centavos), de forma solidária entre os réus.2.Pagamento de multa civil, a 

qual, fixo em R$ 38.075,07 (trinta e oito mil e setenta e cinco reais e sete 

centavos). Na condenação ao pagamento de multa civil, os juros de mora, 

no patamar de 1% (um por cento) ao mês, deverão incidir a partir do 

trânsito em julgado, e o termo inicial da correção monetária, pelo INPC, 

deve ser da data do arbitramento da sanção.3.Perda dos cargos ou 

funções públicas àqueles que estiverem exercendo atualmente e 

suspensão dos direitos políticos por cinco anos, este a contar do trânsito 

em julgado da presente demanda. 4.A proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.5.Condenação ao pagamento 

das custas processuais.Ante a sucumbência, condeno os requeridos 

acima condenados ao pagamento das custas, taxa judiciaria e demais 

despesas processuais, a serem calculadas conforme a lei em aplicação 

neste momento(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180505 Nr: 22402-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR LEONI TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o transito em julgado da sentença, intimo a parte autora 

para se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 191853 Nr: 8249-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DOS SANTOS, RONI CÉZAR CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197844 Nr: 13027-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HERMINIA GERALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 118413 Nr: 8397-85.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PRADO DE PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122134 Nr: 1178-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes para se manifestarem sobre o calculo de fls. 155/159, no prazo de 

05 dias, sob pena de concordancia tacita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122907 Nr: 1964-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 124002 Nr: 3000-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE QUIRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 124300 Nr: 3309-32.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 125660 Nr: 4643-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA KILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 125746 Nr: 4714-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 127099 Nr: 6004-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 131696 Nr: 1462-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADILES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 132171 Nr: 2001-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDSS, SIMONE DA SILVA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 134828 Nr: 4945-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANIO FELIX DE LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136125 Nr: 6354-10.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADELINA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da segunda instancia com o transito 

em julgado do acordao, fls. 226, intimo a parte autora para se manifestar 

sobre a decisao de fls. 230/231, requerendo o que de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137225 Nr: 7554-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDRO VILHARGA PAVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 133166 Nr: 3088-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BARROSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 133707 Nr: 3689-21.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FRANCISCA DE BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, presentes os requisitos impostos pelo art. 1.022 do 

CPC, acolho os embargos de declaração apostos, para o fim de determinar 

o termo inicial do pagamento do benefício como sendo a data do 

ajuizamento da ação, qual seja 14.04.2011 (fl. 05).No mais, permanecem 

incólumes os demais termos da sentença.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 144424 Nr: 4032-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PORFIRIO, LEONIR LEISMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Vistos em regime de exceção.

Ante o trânsito em julgado da decisão e inexistência de manifestação das 

partes, arquive-se os autos promovendo as baixas de estilo necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 146727 Nr: 6461-20.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147023 Nr: 6779-03.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE MILANEZES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente initmo a parte autora, para se manifestar 

sobre o calculo de fls., 100, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148754 Nr: 8668-89.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da segunda instancia com o transito 

em julgado do acordao, fls. 116, intimo a parte autora para se manifestar 

sobre a decisao de fls. 117/118, requerendo o que de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149112 Nr: 9056-89.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA SABINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da segunda instancia com o transito 

em julgado do acordao, fls. 149, intimo a parte autora para se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 150418 Nr: 10473-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLY PEREIRA MOURA DE LIMA, MARTA PEREIRA 

FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 152656 Nr: 1301-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONIR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:MT/12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 152932 Nr: 1598-84.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DA SILVA BARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 134536 Nr: 4632-38.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença que julgou procedente a ação previdenciária, ao 

argumento de que a decisão foi contraditória ao fixar o termo inicial do 

benefício como sendo a data do requerimento administrativo, quando 

deveria ter sido estabelecido a data do ajuizamento da ação.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a 

sentença é clara ao fixar o termo inicial do benefício previdenciário desde 

a data do requerimento administrativo, não havendo contradição a ser 

sanada.

Pertinente salientar que, para fins de utilização dos embargos de 

declaração, a contradição apontada deve ser endoprocessual, isto é, 

aquela verificada nos termos da própria sentença, e não em relação ao 

entendimento que a parte reputa correto.

 Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 136175 Nr: 6410-43.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MENALDI GAYEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, presentes os requisitos impostos pelo art. 1.022 do 

CPC, acolho os embargos de declaração apostos, para o fim de determinar 

o termo inicial do pagamento do benefício como sendo a data do 

ajuizamento da ação, ocorrido em 08.07.2011 (fl. 05), e deixar de remeter 

os autos para reexame necessário, diante do proveito econômico obtido, 

com fulcro no art. 496, §3º, I, do CPC.No mais, permanecem incólumes os 

demais termos da sentença.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Escoado 

o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 139179 Nr: 9638-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, GRAFICA E 

EDITORA DIARIO DA SERRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se o advogado Thiago Leite dos Anjos (OAB/MT 20.977/O) para que 

proceda à juntada de documento comprobatório da comunicação ao 

mandante Julio Cesar Davoli Ladeia, nos termos do art. 112, do CPC.

Outrossim, dê-se ciente ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca das petições de fls. 698/699 e 707, bem como sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

Após, retornem conclusos.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282451 Nr: 11000-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS PONTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - 

OAB:MT/18.985

 Inicialmente, diante do manifesto desinteresse do requerente em continuar 

o curso de Direito, de rigor a declaração de perda de interesse processual 

dos pedidos de: I) obrigação de fazer para emissão de boletos, com ajuste 

da mensalidade com o desconto de 60%; II) obrigação de fazer para 

efetuar a matricula do requerente junto ao 3º semestre; III) obrigação de 

fazer para efetuar a matrícula do requerente ao final do curso do 2º 

semestre. Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO devido à 

perda do interesse processual. [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

os pedidos formulados pelo requerente para o fim de:DECLARAR o 

reconhecimento do emprego de desconto de 60% (sessenta por cento) 

oriundo de bolsa de estudo junto ao curso de Direito matriculado pelo 

requerente na instituição requerida.CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento 

por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento 

danoso, conforme Súmula 54 do STJ.No entanto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de consignação em pagamento, ante a ausência de depósito 

integral da dívida o que não extingue o vínculo obrigacional de quitação do 

débito.Por conseguinte, revogo a tutela de urgência anteriormente 

deferida.A título de sucumbência, e com fulcro no princípio da causalidade, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da 

condenação.Considerando o interesse na quitação do débito, ainda que 

parcial, oportunize-se manifestação do requerente quanto a 

disponibilidade da importância depositada aos autos, sendo que, desde já, 

defiro a expedição de alvará para levantamento da importância em favor 

da instituição requerida, atentando-se aos dados bancários fornecidos à 

fl. 61V.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra. Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262397 Nr: 26513-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI, 

MARIO CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, Eduardo Faccin - OAB:49.698 

OAB/RS, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571

 Vistos,

Considerando-se as inconsistência existentes entre os Ars que 

justificaram a citação por edital neste incidente e os Ars que implicaram na 

intimação pessoal do executado e representante das empresa requerida, 

reputo necessária para a avaliação da regularidade da citação por edital a 

deprecação de auto de constatação para aferição por Oficial de Justiça 

quanto o funcionamento das empresas requeridas, seu representante, ou 

mesmo mudança destas, devendo ainda em caso de efetiva localização 

destes, por economia processual, proceder-se a renovação da citação 

daquele que foi citado por edital.

Outrossim, sem prejuízo de tais deliberações, translade-se para o 

presente feito cópia da instrução realizada no outro incidente de 

descibsuderalçai envolvendo as mesmas partes ainda pendente perante 

este Juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290439 Nr: 17393-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERC DA PETIÇAO DA PÁRTE EXECUTADA ACOSTADA AS FLS, 

386-389, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323057 Nr: 21122-57.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZAQUE ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO PEDIDO DE Complementação da diligência, descontados o 

que já fora pago, no valor de R$ 110,22 (Cento e dez reais e vinte e dois 

centavos), que deverá ser depositada utilizando-se o link a seguir: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, indicando 

a Oficiala RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017- CGJ., NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306092 Nr: 7601-45.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32.909SP

 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

APRESENTAR AS CONTRARAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO DA 

AUTORA AS FLS. 100/108, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273699 Nr: 4030-03.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GARCIA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE PEREIRA TELES - 

OAB:28.337/GO, ROGÉRIO PEREIRA TELES - OAB:28337

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder a parte requerida O PAGAMENTO da 

primeira parcela de honorários periciais ate o dia 06/03/2020, tudo de 

conformidade com o teor da petição da requerida acostada as fls.153/153 

verso.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197895 Nr: 13072-81.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LUCIA SILVA DE MELO, VALDEMAR LUCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERONILDA FERREIRA DE LIMA, 

ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA, SUELI FEITOSA, SERGIO RICARDO 

FEITOSA, ROSELI DOS SANTOS, ADMILSON ALVES TEIXEIRA, WALTER 

NERIS DE LIMA, VANDO NERIS DE LIMA, RITA LUCIA SILVA DE MELO, 

ADRIANA NERIS DE LIMA, WANILSON NERIS DE LIMA, ANGELICA NERIS 

DE LIMA, GLECIANE NERIS DE LIMA, MARCELO NERIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, DEFENSORIA PÚBLICA-MT - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - 

OAB:21159/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNIA

 CONCILIAÇÃO

AUTOS N.º 13072-81.2015.811.0055 - 197895

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RITA LUCIA SILVA DE MELO e VALDEMAR LUCIO 

DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: ESPOLIO DE ERONILDA FERREIRA DE LIMA e 

ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA e ADMILSON ALVES TEIXEIRA e 

ROSELI DOS SANTOS e SUELI FEITOSA e SERGIO RICARDO FEITOSA e 

RITA LUCIA SILVA DE MELO e VANDO NERIS DE LIMA e WANILSON NERIS 

DE LIMA e WALTER NERIS DE LIMA e ADRIANA NERIS DE LIMA e 

GLECIANE NERIS DE LIMA e ANGELICA NERIS DE LIMA e MARCELO NERIS 

DE LIMA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: ANGELICA NERIS DE LIMA, CPF 

063.776.171-51, iliação -51, filiação: Cícero Ferreira de Lima e Edith Neris 

de Lima e MARCELO NERIS DE LIMA, CPF 591.191-58, 041.591.191-58, 

filiação: Cícero Ferreira de Lima e Edithith Neris de Lima.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos REQUERIDOS ANGELICA NERIS DE LIMA E 

MARCELO NERIS DE LIMA, por todo o conteúdo do despacho abaixo 

transcrito, para comparecerem à audiência que se realizará no dia 21 de 

maio de 2020, às 14:00 horas, no edifício do Fórum, no endereço ao final 

indicado, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, Ainda que parte dos requeridos sejam 

revéis, considerando-se a natureza do bem litigios e o vinculo familiar 

existente entre algumas das partes reputo necessária ao menos uma 

tentativa de conciliação entre os mesmos. Assim, designo audiência para 

o dia 21 de maio de 2020, às 14:00 horas. Sem prejuízo da intimação pelos 

patronos, considerando-se as especificidades do caso proceda-se a 

intimação por Carta com Ar de todas as partes que foram citadas 

pessoalmente no feito, ainda que não tenham constituído patrono, Ciência 

a Defensoria Publica. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 5 de 

março de 2020 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito"

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer à 

audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 455, § 5º do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º). A parte poderá constituir representante, por meio 

de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, 

§ 10), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas 

(incisos I, II, III, IV e V do art. 357 do CPC). 4. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362, §§ 1º e 3º do CPC).

OBSERVAÇÃO: deverão os intimandos comparecerem devidamente 

trajados e portando documentos pessoais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital. Eu, Jocelene 

Ormond, técnico judiciário, digitei.

Tangará da Serra - MT, 5 de março de 2020.

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121774 Nr: 901-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ZANELLA SCALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ 
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CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

100,00, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE 

FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287065 Nr: 14824-83.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a, NIVALDO LUIZ PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/AM13833

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO AOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AS FLS. 307//387, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276492 Nr: 6093-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI, THAISE AYRES 

BEZERRA ZULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de Conciliação

Dia 5 de março de 2020, às 14:02 horas (MT).

Autos nº: 276492.

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante da empresa autora e seu 

patrono e os executados Marcos Roberto Zuli e Thaise Ayres Bezerra Zuli 

acompanhados de sua advogada.

.OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, as partes confirmaram a celebração 

do acordo de fls. 134/137, observando que tal acordo se limita a exclusão 

dos requeridos Fabio Breves Washington e Andrea Martins do presente 

feito, observando-se que em caso de descumprimento do acordo já 

homologado a execução prosseguirá apenas em relação a Marcos 

Roberto Zuli e Thaise Ayres Bezerra Zuli.

DELIBERAÇÃO: Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte 

SENTENÇA: “Homologo por sentença o acordo acima celebrado, devendo 

o feito permanecer suspenso, nos termos do acordo de fls. 102/106 já 

homologado as folhas 107;

Outrossim, proceda-se a exclusão de Fabio Breves Washington e Andrea 

Martins do polo passivo do presente feito, nos termos do aditamento ora 

homologada,.

Certificado o decurso do prazo ajustado, intimem-se as partes para que se 

manifestem sobre o cumprimento do mesmo e sua extinção. P. R. I. C.” 

NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Representante da Exequente

Advogado

Executados

Advogada:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194842 Nr: 10740-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RONIE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 intime-se o requerente para que traga planilha atualizada, nos termos da 

presente sentença, procedendo-se as retificações necessárias.

Posteriormente, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224566 Nr: 13859-76.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEDROSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201655 Nr: 16003-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR ADRIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. GARCIA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇAO DA PARTE REQUERIDA ACOSTADA AS FLS.90, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205765 Nr: 19386-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AIRTON DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL VEICULOS, FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, CLEBER SIMÃO CAMPARINI - OAB:286950, 

DAVI MISKO DA SILVA ROSA - OAB:93063, MARCUS VINICIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES NA PESSOA DOS SEUS ADVOGADOS PARA 

MANIFESTAREM NO PRAZO DE 10 DIAS, BEM COMO A CERTIDÃO 

ABAIXO TRANSCRITO:Certifico que decorreu o prazo e a parte requerida 

Tropical Veículos não comprovou a entrega do veículo ao requerente ou 

indique a localização do veículo para a realização da perícia judicial, sob 

pena de restar prejudicada a perícia, arcando mencionada parte com o 

ônus da prova, apesar de intimado por meio de seu advogado no DJE nº 

10632, de 04/12/2019 e publicado no dia 05/12/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192387 Nr: 8826-42.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BRAUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para informar nos autos, acerca da distribuição da 

carta precatória expedido para comarca de Toledo PR, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186029 Nr: 3578-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:57.882, RAFAEL SPEROTTO - OAB:60.882

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias para a parte 

autora , para manifestação nos autos, , tudo de conformidade com o teor 

da petição da autora acostada as fls.161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187078 Nr: 4288-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oportunize-se nova indicação de bens pelo exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172610 Nr: 14278-67.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDSG, ANTONIO EURICO MELLO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Intime-se o perito para que esclareça a natureza do seu vinculo com a 

empresa reqeruida.

Oportunize-se o contraditório quantoa manifestação e então conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158495 Nr: 7088-87.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. WEIHRICH-ME, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14.483-E, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.609, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:OAB/MT 15.912, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Anulação de 

Negócio Jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, 

ante a ausência de prova quanto aos vícios de consentimento aventados 

na inicial, com fulcro no artigo 487, I do Novo CPC. Condeno ainda o autor 

ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% do valor da 

causa, observando-se contudo a suspensão de exigibilidade de tais 

encargos ante a gratuidade deferida em favor do autor.Após o transito em 

julgado, arquive-se com as anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra – MT, 5 de março de 2020Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334429 Nr: 2956-40.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVERINA LUCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para providenciar cópias legíveis 

dos documentos de folhas 32/38V, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329778 Nr: 26082-56.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL FERREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFIICAL DE JUSTIÇA ACOSTADA AS FLS. 

41/41 verso, ONDE NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 18/03/2020, AS 14:30 HORAS, devendo informar o endereço 

atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação e 

intimação da mesma para a audiência, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 331081 Nr: 765-22.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SANTOS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DA AUTORA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA AS FLS. 42/43 VERSO, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319532 Nr: 18393-58.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 a intimação do embargada na pessoa do seu advogado para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceituam os artigos 

920, inciso I e 431 do Código de Processo Civil, tudo de conformidade com 

a decisao abaixo transcrita:.Vistos.

Cuida-se de embargos à execução interpostos por Rural Soluções e 

Serviços Ltda - Em Recuperação Judicial em face de Banco do Brasil S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, sob o fundamento 

inépcia da execução dada a homologação de seu plano de recuperação 

judicial perante o Juízo da Primeira Vara Cível (cód. 264246). Em razão 

disso afirma que quaisquer constrições perante seu patrimônio deve ser 

realizado perante o Juízo da Recuperação Judicial. Assim requer a 

extinção da presente execução em face da embargante dada a novação 

do crédito da instituição financeira nos autos da recuperação judicial em 

andamento bem como a baixa das garantias hipotecárias e penhor sob 

seus imóveis dado em garantia da referida operação realizada pelo sócio 

da embargante.

À fl. 33, deferiu-se o parcelamento das custas em 6 prestações.À fl. 

54/58 o embargante comprovou o recolhimento das custas e emolumentos 

de distribuição.Em seguida os autos vieram-me conclusos.É o relato 

necessário.Fundamento e decido.Inicialmente, quanto aos termos da inicial, 

recebo os presentes embargos para processamento, eis que 

tempestivos.Adentro a análise do efeito no qual devem ser recebidos os 

presentes embargos, sendo certo que a regra passou a ser o recebimento 

sem efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no artigo 919 do Código 

de Processo Civil: “Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo”.Ocorre que o parágrafo 1º do referido dispositivo legal 

permite, excepcionalmente, o recebimento dos embargos em efeito 

suspensivo, sendo oportuno transcrever a referida regra legal:“[...] §1ºO 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes”. (Grifo nosso)Assim prescreve o artigo 

300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.Conforme o 

entendimento supra exposto, tem-se que há necessidade da 

cumulatividade de penhora prévia ou já constituída e o preenchimento dos 

requisitos da tutela provisória para que seja deferido o efeito suspensivo 

ao feito executório.

In casu, analisando detidamente os autos, verifico que os embargos não 

podem ser recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a execução 

não se encontra garantida.Deve ser ressaltado, todavia, que tal decisão 

se reveste do carácter rebus sic standibus, podendo ser modificado caso 

cessem as circunstâncias que a motivaram, conforme preceitua o §2º do 

mesmo dispositivo legal.Ante o exposto, recebo os embargos opostos pelo 

executado Rural Soluções e Serviços Ltda - Em Recuperação Judicial, 

sem efeito suspensivo.

Determino a intimação do embargado para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, tal como preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código 

de Processo Civil.Após, conclusos para julgamento do feito ou designação 

de audiência (CPC, art. 920, II).Sem prejuízo das determinações supra, 

intime-se o patrono do embargante para apresentação, além da 

procuração nos autos, a qual defiro a dilação pretendida à fl. 8 pelo prazo 

de 5 dias, dos documentos constitutivos da pessoa jurídica 

embargante.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141037 Nr: 349-35.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DO REGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente à fl. 139 em desfavor da executada, no valor da 

última atualização nos autos (fl. 140).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, com a indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184804 Nr: 2527-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA VIVIAN TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CÉZAR CLARO, LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otavio Paim - 

OAB:25822-O/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O/MT

 Vistos,

Cuida-se de incidente de falsidade movido por Irma Vivian Tagliari em 

desfavor de Leandra Magro e Roni Cézar Claro, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Entre um ato e outro, as partes compuseram acordo nos autos, com a 

homologação e determinação de suspensão (fl. 122).

Decorrido o prazo, as partes informaram o cumprimento da integralidade 

dos termos postos no acordo, pugnando pela extinção do feito (fls. 127), 

vindo-me os autos conclusos.

É o sucinto relato.
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Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172726 Nr: 14371-30.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA VIVIAN TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA MAGRO, RONI CÉZAR CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otavio Paim - 

OAB:25822-O/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial movido por Irma Vivian Tagliari 

em desfavor de Leandra Magro e Roni Cézar Claro, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Entre um ato e outro, as partes compuseram acordo no incidente de 

falsidade em apenso Cod. 184804 n° 2527-49.2015.811.0055, com a 

homologação e determinação de suspensão (fl. 122).

Decorrido o prazo, as partes informaram no incidente supra, o 

cumprimento da integralidade dos termos postos no acordo (fls. 127), 

vindo-me os autos conclusos.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178811 Nr: 20919-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI CÉZAR CLARO, LEANDRA MAGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMA VIVIAN TAGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Otavio Paim - 

OAB:25822-O/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos,

Cuida-se de embargos à execução ajuizado por Leandra Magro e Roni 

Cézar Claro em desfavor de Irma Vivian Tagliari, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Entre um ato e outro as partes compuseram acordo no incidente de 

falsidade em apenso Cód. 184804 n° 2527-49.2015.811.0055 com 

homologação e suspensão para cumprimento do ajuste entabulado (fl. 

127).

Decorrido prazo de suspensão, as partes informaram, no incidente, o 

cumprimento integral do acordo, pugnando por sua homologação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Diante do acordo efetivado entre as partes, o qual resolveu a relação 

contratual objeto desta demanda, o embargante passou a ser carecedor 

da ação por falta de interesse processual de forma subsequente, 

impondo-se a extinção do feito.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13322 Nr: 2317-23.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

ESPOLIO DE NELSON CONTI, SIDONIA CONTI, SHEILA DAIANE CONTI 

CUNHA, MICHELLI CONTI MASSON, ANA BEATRIZ CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Inicialmente, reitero que a conciliação deve ser estimulada por todos os 

agentes do processo, conforme preceitua o §3º do art. 3º do Código de 

Processo Civil, sendo certo que o executado se dispôs a pagar o débito, 

informando interesse na composição amigável (fl. 519).

Assim, não obstante a irresignação do exequente, por certo que nenhum 

prejuízo suportará em reunir-se conjuntamente com o executado para por 

termo ao presente feito e definir, em comum acordo, a melhor forma de 

adimplemento do débito que porventura ainda pender de pagamento, 

garantindo assim, com fulcro no princípio da cooperação e da menor 

onerosidade, a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional.

Assim, mantenho a data e horário da audiência de conciliação outrora 

designada, contudo, a ser realizada diretamente por este Juízo.

Proceda-se as comunicações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2091 Nr: 747-41.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSETMARI BARRIOS DE MELO, ESPOLIO DE 

IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20647/O, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, reitere-se o ofício de fl. 799, oportunizando-se 

manifestação das partes.

Com o cumprimento de eventuais atos ordinatórios, encaminhe os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13325 Nr: 2319-90.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 
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NELSON CONTI, SIDONIA CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARCELO GASPARINI - 

OAB:5375/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos,

Inicialmente, reitero que a conciliação deve ser estimulada por todos os 

agentes do processo, conforme preceitua o §3º do art. 3º do Código de 

Processo Civil, sendo certo que o executado se dispôs a pagar o débito, 

informando interesse na composição amigável.

Assim, não obstante a irresignação do exequente, por certo que nenhum 

prejuízo suportará em reunir-se conjuntamente com o executado para por 

termo ao presente feito e definir, em comum acordo, a melhor forma de 

adimplemento do débito que porventura ainda pender de pagamento, 

garantindo assim, com fulcro no princípio da cooperação e da menor 

onerosidade, a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional.

Assim, mantenho a data e horário da audiência de conciliação outrora 

designada, contudo, a ser realizada diretamente por este Juízo.

Proceda-se as comunicações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 319433 Nr: 18308-72.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:OAB/MT 11.269, LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:MT/21936/O, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:24296/Oab/mt

 Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em atenção 

ao princípio da causalidade, condenado os embargados Rodrigo Caletti 

Deon e Rubia Argenta Deon o ônus sucumbencial, mediante o pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do 

requerente, o qual estabeleço em 10% do valor atualizado causa, nos 

termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registra-se. Intime-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquive-se os presentes autos com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283463 Nr: 11840-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ADÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, TIM 

CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pelo requerente para o fim de:I - DECLARAR a inexistência dos 

débitos concernentes à linha telefônica (65) 961101660 e contrato nº 

B6287R9 perante o requerido Tim Celular S/A, ante o expresso pedido de 

cancelamento da mesma; confirmando os efeitos da liminar para 

determinar ao requerido Banco Santander S/A que proceda o 

cancelamento das cobranças nas faturas do cartão de crédito do 

requerente provenientes do débito indevido.II - CONDENAR os requeridos 

a proceder à restituição dos valores debitados nas faturas de cartão de 

crédito do requerente referente à linha cancelada (65)99817-2744, a partir 

de 03/10/2016, acrescido de juros e correção monetária desde a data do 

efeito prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.III - CONDENAR os 

requeridos ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária é incidente desde a 

data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes 

desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.IV - 

CONDENAR os requeridos a título de sucumbência ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Outrossim, considerando que a 

astreintes é estipulada com o intuito de impelir a parte a cumprir o 

provimento judicial e a recalcitrância da instituição financeira requerida em 

proceder os descontos mesmo após sua citação ocorrida em 20/07/2018 

(fl. 34) e somente fez cessar os débitos após 01/02/2019 conforme 

extrato do cartão de crédito do autor em fl. 121, majoro à multa diária de 

R$100,00 para R$500,00, limitado a R$4.000,00 (quatro mil reais), em caso 

de nova cobrança ou débito na fatura do autor;Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Publique-se, intime-se e se cumpra.Com o 

transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284035 Nr: 12309-75.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:OAB/MT 11.269, LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:24296/Oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADGERLENY LUZIA 

FERNANDES DA SILVA PINTO - OAB:2016/TO, DANIELLE SFAIR REIS - 

OAB:27.568/PR, DOMINIK GONZALEZ MARTINEZ DENIPOTE - 

OAB:70725/PR, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15686/A, GABRIELA CAMPOS SILVA - OAB:119040/MG, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT, RAFAEL ALBERTINI ROMERA 

- OAB:55224/PR, ROMARA COSTA BORGES - OAB:29198/PR, TERESA 

CELINA ARRUDA ALVIN - OAB:22.129-PR

 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interposto por 

Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon às fls. 1.580/1.582 e o Banco 

CNH Industrial Capital S/A às fls. 1.584/1.587.Outrossim, nos termos do 

§1º do artigo 357 do Código de Processo Civil, ACOLHO o pedido de fl. 

1587 para proceder ajuste da decisão recorrida, com sua alteração para a 

seguinte redação: I – Intime-se o BNDES para que informe se o Banco CNH 

Industrial Capital S/A se encontrava ou se encontra credenciado para 

operar junto à linha de crédito BNDES Automático – Projetos de 

Investimento entre 2015 e a presente data, bem como se o Banco CNH 

aderiu ao programa de crédito previsto na Circular n.º 

46/2018-SUP/AIG.No mais, a decisão permanece como 

lançada.Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170436 Nr: 11652-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

DIEGO A. S. FERREIRA ME, JEFERSON WAGNER RAMOS, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA, LAIS DOURADO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS DOURADO DE PAIVA, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA, JEFERSON WAGNER RAMOS, ELN GESTÃO DE 

NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIEGO A. S. FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, RAONNY ALVES 

DE SANTANA - OAB:22158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 
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NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais no prazo 

sucessivo de 10 dias, nos termos em que pactuado a fls. 472-v.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170436 Nr: 11652-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

DIEGO A. S. FERREIRA ME, JEFERSON WAGNER RAMOS, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA, LAIS DOURADO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS DOURADO DE PAIVA, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA, JEFERSON WAGNER RAMOS, ELN GESTÃO DE 

NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIEGO A. S. FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, RAONNY ALVES 

DE SANTANA - OAB:22158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Visrtos,

Considerando-se que a avaliação foi deferida apenas para facilitar a 

tentativa de composição reputo inviável a nomeação e contratação de 

perito para tanto, sendo suficiente para o desiderato o levantamento 

realizado pelo perito sobre o estado de conservação dos bens, devendo 

se extrair do silencio das partes a inviabilidade da composição com base 

nos bens indicados, ressalvando-se que nada obsta para que as partes 

componham a qualquer momento, caso possuam interesse.

Outrossim, prejudicado, pelo menos no momento, a tentativa de 

composição, intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais no 

prazo sucessivo de 10 dias, nos termos em que pactuado a fls. 472-v.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141037 Nr: 349-35.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DO REGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158186 Nr: 6786-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO LINO DA SILVA, SUELY 

ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE OLIVEIRA LAMMEL - OAB:14.259-B, Vinicius 

Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

i Considerando-se que quando das primeiras declarações do inventário de 

João Lino da Silva era Ivonete Lino Damasio quem figurava como curadora 

de herdeira de Sueli Alexandre da Silva, renove-se o mandado de citação 

de tal herdeira, devendo o Oficial de Justiça diligênciar junto a atual 

curadora documentação apta a demonstrar tal condição, trazendo aos 

autos cópia do mesmo.

II - Sem prejuízo de tal diligência intime-se o autor para que apresente 

meorial descritivo do imóvel abrindo-se vista a PGE para manifestação 

quanto ao interesse para integrar a presente lide.

III - Retifique-se o registro dos autos incluindo-se a integralidade dos 

confinantes, como indicado às fls. 100.

IV - Inviável a citação apenas do inventariante visto que o inventário já foi 

encerrado, devendo integrar a lide todos os sucessores.

V- Após vista ao Ministério Público e então conclusos para o saneamento 

do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 333246 Nr: 2196-91.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO a antecipação de tutela postula, para determinar que a requerida 

suspenda imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos, 

inclusive levantando eventuais restrições junto ao SCPC/SERASA 

devendo abster-se de inseri-las até o julgamento do feito, bem como 

interrompa imediatamente o desconto em folha de pagamento da 

requerente e se abstenha de efetuar novas contratações de empréstimos 

em nome da requerente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Tendo em vista a verossimilhança acima 

apontada e a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como 

pela facilidade da demandada comprovar a justeza do débito impugnado, 

defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 6 

de maio de 2020, às 14h30min (MT), devendo os autos serem 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de 

Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicia, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Outrossim, forte no princípio da cooperação, determino que em igual 

prazo, deverá a parte requerida colacionar aos autos cópia do(s) 

contrato(s) celebrado(s) entre as partes e esclarecer a forma de 

levantamento dos valores e identificação da conta recebedora das 

transferências, comprovando-se a relação jurídica existente.Oficie-se 

ainda ao Banco Bradesco S/A e a Gerência local da Agência 1249 para 

que esclareça a forma que se deu o saque dos valores [...]

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311694 Nr: 12108-49.2019.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GLORIA CABAÑAS VDA DE 

MENDOZA, JOSE RICARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdomiro Antonio da Silva - 

OAB:21128/B, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT, 

ONESIO ANTONIO DE SOUZA - OAB:19867/O

 Certifico que digitalizei, a Guia de Execução Provisória referente ao réu 

José Ricardo dos Santos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61559 Nr: 3140-50.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON FORTUNATO RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Eberson Fortunato Rafael Filiação: Aparecido Donizeti 

Rafael e Maria Fortunato Amaro, data de nascimento: 15/09/1987, 

brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, convivente, desempregado, 

Endereço: Centro de Detenção Provisorio, Cidade: Pontes e Lacerda-MT

Finalidade:COMPARECER NO EDIFÍCIO DO FORUM DESTA COMARCA NO 

DIA 26 DE MARÇO DE 2020 AS 9H00M, A FIM DE SER INTERROGADO NA 

SESSÃO DE JÚRI POPULAR.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Código 61559 Redesigno a sessão de julgamento pelo 

e. Tribunal do Júri desta Comarca para o dia 26/03/2020, às 09h. 

Intimem-se à Defesa, o Ministério Público, as testemunhas e os jurados. 

Requisite-se o acusado. Expeça-se o necessário, concretizando as 

medidas preparatórias e necessárias para a profícua realização do ato 

(v.g., aquisição de alimentos, requisição de força policial, etc.). 

Cumpra-se. Tangará da Serra, MT, 03 de março de 2020. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 334284 Nr: 2866-32.2020.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 334284Aportou ao processo pedido de revogação de prisão 

preventiva formulado pela defesa de Jocimar Fernandes, em que alega, 

em bosquejo, que não se fazem presentes os requisitos assazes à 

manutenção da segregação cautelar, haja vista que o implicado possui 

bons predicados pessoais, para além de emprego e residência fixa, assim 

como que o ato por ele praticado não ostenta viés de grave 

ameaça.Instado a se manifestar, o Ministério Público se posicionou pelo 

indeferimento do pedido (fls. 23/25)...Por fim, conforme acima exposto, no 

âmbito da Lei Maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é 

justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima 

em detrimento da liberdade do agente. Desta feita, além da presença 

patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no 

caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão 

processual, motivo este que se impõe a prisão em comento.Isto posto, uma 

vez configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, III, ambos do Código 

de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

JOCIMAR FERNANDES, devidamente qualificado no autos em apreço, 

medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e da integridade 

física e psicológica da vítima, porquanto as medidas protetivas de urgência 

não se mostraram suficientes.Traslade-se a petição de fls. 02/22, o 

parecer ministerial de fls. 23/25 e a presente decisão para o feito apenso 

(ID 288650), substituindo-os por fotocópias nestes autos e após, 

arquivem-se.Com a vinda do IP ID 334220, apense-o aos autos ID 

288650.Intimem-seCumpra-se. Tangará da Serra, MT, 5 de março de 

2020Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 277863 Nr: 7318-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR PONTES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 277863A Defesa de Vitor Pontes Ferreira requereu, às fls. 

71/81, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do 

acusado, ao argumento de que ele possui endereço fixo, ocupação lícita e 

reúne bons predicados pessoais. Ademais, sustentou que prisão cautelar 

viola o princípio da inocência, requerendo, em caráter subsidiário, a 

fixação de medidas cautelares diversas da prisão.Concitado, o Ministério 

Público se posicionou pelo indeferimento do pedido (fls. 91/92).Vieram 

conclusos.Decide-se..Ex positis, em consonância com o parecer 

Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu 

Vitor Pontes Ferreira, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos 

que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na 

prisão em que se encontra.Analisando detidamente o feito, constatou-se 

que o acusado ainda não apresentou defesa prévia, apesar de 

devidamente notificado para o mister. Sendo assim, intime-se o advogado 

do réu para que apresente a aludida peça defensiva, no prazo 

legal.Escoado o prazo para apresentação da defesa prévia, determino a 

intimação do acusado para indicação de novo advogado para apresentá-la 

ou declaração de impossibilidade de nomeação.Em caso de inércia do 

acusado ou no caso de alegada a impossibilidade de nomeação, desde já 

fica nomeada a Defensoria Pública, que deverá ser intimada para 

apresentar a Defesa Prévia.Intimem-se.Cumpra-se.Tangará da Serra, MT, 

05 de março de 2020Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 330749 Nr: 436-10.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MINISTERIO PUBLICO 

BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVINO SUEL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838, CARLOS EDUARDO O. DE OLIVEIRA - 

OAB:12561, Pedro Rosa Neto - OAB:9823

 Autos nº: 436-10.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 330749.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 25 de março de 2020, às 15:00 horas, para proceder ao 

interrogatório do réu Juvino Suel Pereira, bem como à oitiva da testemunha 

Itamar Cleiton Souza Xavier, que deveram ser INTIMADOS a comparecer, 

para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 03 de março de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 287943 Nr: 15523-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE SOUZA, LUIDI HENRIQUE DA SILVA 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 Autos nº: 15523-74.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 287943.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Júnior, 

ofereceu denúncia em 06 de setembro de 2018, contra Luidi Henrique 

Alves da Silva Neves e Bruno de Souza, ambos qualificados nos autos, 

atribuindo-lhes a prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II e 

§ 2º-A, inciso I, do Codex Penal.

Consta da exordial acusatória:

“(...) No dia 03 de agosto de 2018, por volta das 22h40min, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados LUIDI HENRIQUE 

ALVES DA SILVA NEVES e BRUNO DE SOUZA, com consciência e 

vontade, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de 

condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma 

de fogo, 01 (um) veículo GM/Astra, modelo 2005/2006, cor prata, placa 

JXJ-8787, pertencente à vítima Lidiane Alves Brito (...)” (fls. 05/06 verso)

A Autoridade Policial, no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 

287406 (em apenso), representou no dia 15 de agosto de 2018, pela 

prisão preventiva dos réus Luidi Henrique da Silva Neves e Bruno de 

Souza (fls. 06/07).

Após manifestação do Parquet, este Juízo, no dia 06 de setembro de 

2018, decretou a custódia preventiva do réu Bruno de Souza 

(notadamente diante da evasão do distrito da culpa) e indeferiu a 

constrição ambulatorial quanto ao réu Luidi Henrique da Silva 

(especialmente diante da ausência dos requisitos e fundamentos da 

medida extrema), conforme se constada da decisão proferida às fls. 

24/29.

O mandado de prisão expedido em face do réu Bruno de Souza foi 

devidamente cumprido no dia 13 de setembro de 2018, na cidade de 

Barbosa Ferraz/PR (ofício de fls. 33 do sobredito procedimento).

A denúncia proposta pelo Parquet foi devidamente recebida na forma em 

foi apresentada em Juízo, no dia 30 de outubro de 2018, conforme decisão 

acostada às fls. 54/54 verso.

O réu Bruno de Souza foi pessoalmente citado, conforme se constata às 

fls. 63, momento em que aduziu possuir advogada constituída. Todavia, em 

razão do desconhecimento da profissional apontada, o réu foi novamente 

intimado, nos termos do artigo 263 do CPP, instante em que se quedou 

inerte, razão pela qual, após nomeação da DPE para defender os seus 

interesses em Juízo, a resposta foi devidamente apresentada às fls. 83.

O réu Luidi Henrique da Silva Neves foi pessoalmente citado às fls. 65, 

razão porque, por meio de defesa técnica, apresentou resposta (fls. 

69/70).

Em sede de instrução criminal, ouviram-se a vítima Lidiane Alves Brito, as 

testemunhas PM Admilson Duarte de Oliveira, Katiely Jhenifer Ferreira da 

Rocha, Ivone da Silva e Eliane Ferreira da Rocha, bem como, 

procederam-se aos interrogatórios judiciais dos réus Luidi Henrique da 

Silva Neves e Bruno de Souza (mídia de fls. 116).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações, instante em que 

pugnou pela procedência integral da exordial acusatória, com o fito de 

condenar os réus pela prática do crime nela descrito (fls. 117/120 verso).

Por outro lado, em sede de memoriais, a Defensoria Pública, prestando 

assistência jurídica ao réu Bruno de Souza, apresentou os seguintes 

pedidos: “a) A absolvição do acusado BRUNO DE SOUZA do delito 

tipificado no art. 157, § 2º, incisos II c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, 

com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, face à ausência 

de provas suficientes para a condenação; b) Em havendo condenação, a 

fixação da pena-base no mínimo legal; a fixação de regime inicial mais 

brando para o cumprimento da pena, observando-se o disposto no art. 

387 do Código de Processo Penal, o § 2º, in verbis, do CPP; e, c) A 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ter sido assistido 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, presumindo, desta 

forma, a situação de hipossuficiência financeira” (fls. 121/124 verso).

Na mesma senda, a Defesa técnica do réu Luidi Henrique da Silva Neves, 

em sede de memoriais, pugnou pela absolvição com fulcro no artigo 386, 

VII do CPP, notadamente diante da ausência de provas (fls. 132/134).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Por outro lado, constato que a persecução penal in judicio obedeceu 

fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, razão porque, não havendo questões 

prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão 

punitiva do Estado.

DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

(Art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através dos boletins de ocorrência (fls. 09/11 verso), termo de 

declarações da vítima (fls. 12), termo de entrega (fls. 13), confissão 

extrajudicial despendida pelo réu Luidi (fls. 18/18 verso), termo de 

apreensão (fls. 19), termo de entrega (fls. 20), termo de declarações de 

testemunha (fls. 25/26), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa 

(fls. 28), auto de avaliação indireta (fls. 33), bem como, notadamente, 

pelas declarações pontuais das vítimas e testemunhas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA do delito em apuração restou 

consubstanciada nos autos de forma robusta em face dos réus Bruno de 

Souza e Luidi Henrique da Silva Neves, demonstrando, outrossim, que 

foram os responsáveis pela prática do delito de roubo circunstanciado.

Na Delegacia de Polícia, a vítima do crime de roubo circunstanciado, 

Lidiane Alves Brito, ao ser inquirida acerca dos fatos, declinou, de forma 

minuciosa, como se deu o modus operandi dos réus, in verbis:

“(...) QUE em horário aproximado das 22h40min da noite do dia de 

03/08/2018, momento que transitava com seu automóvel por via pública 

desta cidade, diz ter sido abordada por dois homens que tripulava uma 

motocicleta vermelha, aparentando ser uma Honda Titan. Que o garupa da 

motocicleta desceu e lhe abordou apontando para si uma arma de fogo 

tipo revólver de cor preta enquanto o piloto permaneceu todo tempo sobre 

a moto. Que ambos trajavam moletons e faziam uso de capacete de 

segurança. Que o homem que desceu e estava armado, apontou o 

revólver para a sua cabeça e, após puxá-la do interior do veículo tentou 

abrir a porta traseira do carro para coloca-la dentro do seu carro. Que a 

porta estava trancada, instante que o piloto falou: ‘coloca ela no porta 

malas’. Que diz ter-se negado a entrar no porta malas do seu carro, 

momento que o homem armado falou: ‘entra desgraça, senão dou um tiro 

na sua cara’. Que o piloto exclamou: ‘queima ela, queima ela’. Que nesse 

ínterim um vigilante patrimonial viu a cena e a declarante clamou por 

socorro. Que o piloto da motocicleta falou para irem embora, o homem 

armado entrou no carro pertencente a si e saíram em alta velocidade. Que 

levando-se em consideração que ambos faziam uso de capacetes de 

segurança e trajavam moletons de cor escura, diz que não consegue 

reconhece-los. Que acrescenta que não notou nenhum sinal particular, 

tais como tatuagens, cicatriz ou manchas na pele, nem mesmo alguma 

particularidade física como defeito em membros ou função (...).” (fls. 12)

A vítima foi novamente auscultada em Juízo, momento em que esclareceu 

que, no dia do fato, foi levar a sua filha em uma festa, aproximadamente 

as 22h40min, sendo que, ao retornar à sua residência, foi abordada foi 

dois (02) homens em uma motocicleta.

Afirmou, ainda, que um deles desceu do veículo e, de posse de uma arma 

de fogo, anunciou o assalto e ordenou que saísse de seu veículo.

Ademais, a vítima salientou que o assaltante exigiu que entrasse no banco 

traseiro do veículo, todavia, por estar muito nervosa, não conseguiu, 

instante em que o comparsa que estava na motocicleta pediu para 

coloca-la no porta-malas do automóvel.

Nesta senda, esclareceu que em determinado momento visualizou um vigia 

noturno transitando em uma rua próxima ao local do delito, instante em que 

gritou por socorro, razão porque, os assaltantes empreenderam levando o 

veículo automotor.

Outrossim, salientou que não reconheceu os assaltantes em razão de que 

estava com capacete de segurança, usando moletons, bem como, a rua 

estava com pouca iluminação.

Por fim, ao visualizar as fotografias dos réus acostadas às fls. 29/30 e 34, 

a vítima não os reconheceu como sendo os autores do delito, notadamente 

em razão da ausência de iluminação no dia do fato, bem como, salientou 

que o seu veículo foi devidamente recuperado.
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A informante Katiely Jhenifer Ferreira da Rocha, devidamente ouvida no 

distrito policial, aduziu:

“(...) QUE a declarante é menor de idade e se faz acompanhada de sua 

genitora ELIANE FERREIRA DA ROCHA; QUE a declarante informa que era 

casada com a pessoa de BRUNO SOUZA; QUE este relacionamento durou 

aproximadamente sete meses e atualmente se encontra grávida dele; QUE 

sobre os fatos, informa que só ficou sabendo do roubo, depois que o 

mesmo já tinha ocorrido; QUE no dia 04/08/2018, por volta das 01h00min, 

BRUNO foi até a residência onde moravam (na Rua 40, no Bairro Madri), 

acompanhado do RODRIGO, dizendo que fez uma coisa errada e que a 

polícia quase lhe ‘pegou’; QUE pegou algumas peças e roupa e disse que 

ficaria um tempo na casa do RODRIGO; QUE dessa forma BRUNO, saiu 

com RODRIGO e não mais retornou; QUE os dois estavam em uma 

motocicleta de cor vermelha; QUE depois disso BRUNO não manteve mais 

contato com a declarante; QUE acredita que ele (BRUNO) possa está em 

Sapezal/MT, pois é o local onde a genitora dele mora; QUE não sabe 

informar o endereço e nem o contato dela; QUE a mãe de BRUNO, se 

chama ROSELI DE SOUZA; QUE só ficou sabendo que BRUNO tinha 

cometido um roubo, através da pessoa de LUIDI; QUE LUIDI disse que ele 

(LUIDI), BRUNO e RODRIGO tinha realizado um roubo na região do 

VASQUINHO, porém a polícia foi em captura deles e ‘escaparam por 

pouco’; QUE não sabe informar a localização de RODRIGO; QUE LUIDI 

pode ser encontrado no bairro BARCELONA (...)” (fls. 25/26).

Todavia, em Juízo, ao ser auscultada, a informante declinou informações 

contraditórias.

Aduziu que, no dia em questão, o seu ex companheiro Bruno de Souza, 

ora réu, compareceu em sua residência acompanhado por uma pessoa 

conhecida como “Rodrigo”, afirmando que iria pegar os seus pertences e 

iria “passar um tempo” na residência deste.

Ademais, a informante salientou que o réu Bruno disse que “teria feito uma 

coisa errada” e que a Polícia quase lhe pegou, sendo que, teria pegado 

carona com Rodrigo em um carro roubado por este.

Outrossim, a informante consignou que conhece o corréu Luidi somente 

de “vista”, bem como, no que tange às informações declinadas no distrito 

policial, afirmou que não estava bem no momento da oitiva, tendo em vista 

que estava “perdendo” a sua filha.

Por fim, salientou que tomou conhecimento de que o réu Bruno de Souza 

foi preso no Estado do Paraná.

A testemunha 3º SGT PM Admilson Duarte de Oliveira foi ouvida em Juízo, 

aduzindo que, no dia do fato, a Polícia Militar foi acionada acerca do roubo 

de veículo, instante em que, ao empreender diligências, logrou êxito em 

recuperar o automóvel abandonado, sendo que, no seu interior, foram 

encontrados documentos pessoais e um boletim de ocorrência por 

extravio, ambos de propriedade de terceiro.

A testemunha de defesa do réu Luidi, Sra. Ivone da Silva, ao ser inquirida 

em Juízo acerca dos fatos, nada declarou. Todavia, salientou os 

predicativos positivos do réu, tais como, pessoa trabalhadora.

O réu Luidi Henrique da Silva Neves, ao ser interrogado na fase policial, 

confessou a prática delitiva, aduzindo:

“(...) QUE em data que não recorda, acreditando ter ocorrido há 

aproximadamente seis dias, diz ter conversado com um colega que 

somente conhece pelo prenome de Rodrigo, e este convidou a si para 

roubarem um carro e após certo tempo e várias conversas, inclusive por 

telefone, diz ter concordado em roubar um automóvel. Que Rodrigo 

garantiu para si que iriam ganhar dinheiro, porém, não falou quanto seria o 

valor que iriam arrecadar. Que sexta feira última, 03/08/2018, em horário 

aproximado das 21h30min, diz que Rodrigo foi até a casa do interrogando 

de motocicleta e saíram de motocicleta com intuito de roubarem um veículo 

nesta cidade, esclarecendo que ia na garupa do veículo. Que assim que 

encontraram com um automóvel tipo Astra de cor prata tripulado por uma 

mulher, diz que Rodrigo desceu do piloto com uma arma que ele garantiu 

para si que era um simulacro, e abordou a mulher que dirigia o carro. Que 

esclarece que não viu a arma em comento e não pode afirmar que ela era 

de brinquedo. Que em determinado momento, diz que Rodrigo mandou a 

dona do carro entrar no porta malas do automóvel, ela negou-se e saíram 

do local. Que diz não ter visto nenhum vigilante patrimonial no local, 

acrescenta que não escutou a mulher pedindo ajuda para citado vigilante. 

Que diz terem se dirigido até uma rotatória da Avenida Lions, rotatória esta 

onde esta estabelecida a empresa Valtra. Que nesse local encontraram 

com pessoa que somente conhece pelos prenomes de Bruno Souza, e ele 

já tinha conhecimento que iria roubar um automóvel nesta cidade. Que diz 

ter deixado Rodrigo e Bruno em poder da motocicleta e do Astra e de ter 

retornando andando para sua casa onde tomou banho e pegou seus 

documentos. Que logo em seguida novamente encontrou com Rodrigo e 

Bruno, momento que deixou com eles seus documentos pessoais, 

esclarecendo que naquele instante eles tripulavam o automóvel Astra 

roubado. Que diz ter deixado seus documentos no carro para que eles 

levassem até a casa do Bruno. Isso porque o interrogando iria até um sitio 

colher bananas junto com a mulher do Bruno, pessoa que conhece como 

Katielly (...)” (fls. 18/18 verso).

 Por outro lado, em Juízo, ao ser interrogado, negou os fatos, declinando 

uma versão totalmente contraditória com as informações declinadas no 

distrito policial.

Afirmou que, desde o momento de sua condução até a chegada à 

Delegacia de Polícia, foi pressionado pelos policiais para confessar o 

delito, sendo que, com receio, no momento de seu interrogatório 

extrajudicial, acabou confessando a prática do ilícito.

A respeito dos documentos pessoais de sua propriedade encontrado no 

veículo da vítima, o réu quedou-se inerte, não tendo apresentado nenhuma 

explicação.

Ademais, salientou que não conhecia o corréu Bruno de Souza, tampouco 

a sua convivente Katiely (em que pese ter afirmado na Delegacia de Polícia 

que conhecia ambos, sendo que, inclusive, iria até um sítio na companhia 

de Katiely colher bananas).

Por fim, o réu consignou, ainda, que a sua advogada não se fazia 

presente no momento de seu interrogatório, razão pela qual, após ser 

pressionado, delatou os fatos, inclusive, apontando o envolvimento do 

corréu Bruno de Souza.

O réu Bruno de Souza, devidamente interrogado em Juízo, negou a prática 

delitiva, aduzindo que, no dia do fato, a pessoa conhecida como Rodrigo 

lhe deu uma carona até uma pessoa, sendo que, ao chegar ao local, 

visualizou o corréu Luidi.

Aduziu, ainda, que deixou no interior do citado veículo o seu aparelho 

celular, razão pela qual, após tomar conhecimento do caráter ilícito do 

veículo, resolveu empreender fuga para o Município de Sapezal, sendo 

que, para tanto, asseverou que a sua convivente, Katiely Jhenifer Ferreira 

da Rocha levou as suas roupas até a Vila Esmeralda.

O réu salientou que conhecia o corréu Luidi há aproximadamente um (01) 

ano, sendo que, no que tange à sua convivente Katiely, afirmou que 

também o conhecia a um tempo considerável.

Outrossim, salientou que foi para o Estado do Paraná, e que lá que 

praticou um crime de roubo na cidade de Barbosa Ferraz.

Por fim, o réu afirmou que não praticou o delito descrito na exordial (em 

que pese o seu aparelho celular ter sido encontrado no interior do 

automóvel).

Pois bem.

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, 

concluo que os acusados Luidi Henrique da Silva Neves e Bruno de Souza 

efetivamente praticaram o delito de roubo circunstanciado em face da 

vítima Lidiane Alves Brito.

Acerca da participação dos réus no delito narrado na exordial, vale 

ressaltar que inúmeros são os elementos probatórios. Vejamos.

Primeiro, o réu Luidi confessou a prática delitiva na Delegacia de Polícia, 

declinando, inclusive, detalhes minuciosos da prática do ilícito, sendo que, 

em Juízo, visando se livrar de eventual condenação criminal, declinou 

informações totalmente contraditórias que, por sua vez, não foram 

devidamente confirmadas em Juízo;

Segundo, os documentos pessoais (carteira de trabalho e reservista) do 

réu Luidi, bem como, um boletim de ocorrência confeccionado pelo mesmo, 

foram encontrados no interior do veículo da vítima, sendo que, ao ser 

interrogado em Juízo, não explicou o motivo de tais itens estarem no 

automóvel roubado;

Terceiro, o réu Luidi, ao ser interrogado no distrito policial, confessou que 

conhecia o corréu Bruno de Souza, bem como, a sua convivente Katiely 

Jhenifer Ferreira da Rocha (com relação a esta, afirmou naquela 

oportunidade que iriam a um sítio colher bananas), todavia, visando 

novamente se livrar da responsabilidade penal, ao ser interrogado em 

Juízo, afirmou desconhecer ambos (vale ressaltar que o corréu Bruno de 

Souza desmentiu o réu Luidi na solenidade instrutória, afirmando que tanto 

ele quanto a sua convivente, o conhecia há mais de um ano);

Quarto, a informante Katiely, em que pese ter desvirtuado as suas 

declarações em Juízo, confirmou na Delegacia de Polícia que o réu Luidi 

lhe contou do roubo, inclusive, apontando a participação do corréu Bruno;

Quinto, o aparelho celular do réu Bruno foi encontrado no interior do 
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veículo da ofendida, sendo que, ao ser interrogado em Juízo, declinou uma 

história sem nexo, distante das provas angariadas nos autos;

Sexto, o réu Bruno aduziu que a sua ex convivente Katiely levou até a Vila 

Esmeralda as suas roupas, todavia, de forma contraditória, esta 

esclareceu que o mesmo foi até a sua residência buscá-las.

Sétimo, o réu Bruno esclareceu que após o incidente, com o nítido 

propósito de se desvencilhar de sanção penal, empreendeu fuga para o 

Estado do Paraná e que na cidade de Barbosa Ferraz praticou outro crime 

de roubo (conforme declarações proferidas pelo processado em Juízo);

Oitavo, a informante Katiely afirmou na solenidade instrutória que o réu 

Bruno e a pessoa conhecida como Rodrigo chegaram em sua residência 

em uma motocicleta vermelha, sendo que, tal característica do veículo, foi 

a mesma apontada pela vítima Lidiane;

Portanto, considerando os inúmeros elementos probatórios que provam 

que os réus Luidi Henrique da Silva Neves e Bruno de Souza, em conluio, 

praticaram o delito de roubo circunstanciado em face da vítima, a 

procedência da exordial acusatória é medida que se impõe, pois restaram 

cristalinamente demonstradas nos autos, tanto a materialidade, quanto a 

autoria delitiva.

Ademais, vale ressaltar que os réus, de forma contraditória, ao serem 

interrogados em Juízo, se perderam em suas estórias inverídicas, levando 

a crer que, indubitavelmente, praticaram o fato ilícito narrado na exordial.

Portanto, passo a analisar a incidência das majorantes imputadas aos 

réus, atinentes ao concurso de agentes e uso de arma de fogo:

No que tange à circunstância insculpida no artigo II, § 2º, do artigo 157, CP, 

relativa ao concurso de agentes, compulsando com acuidade os autos, 

vislumbro que também restou soberanamente comprovada, visto que a 

vítima Lidiane afirmou, de forma segura, que o delito foi praticado mediante 

o concurso de pessoas, ou seja, dois indivíduos lhe abordaram e, após 

anunciarem o assalto, empreenderam fuga, um deles em uma motocicleta e 

o outro, no automóvel de sua propriedade.

Da mesma forma, no que concerne à majorante descrita no inciso I, § 

2º-A, do artigo 157, do CP relativa ao uso de arma de fogo entendo que, 

não obstante a ausência de apreensão nos autos, vislumbro que a vítima 

Lidiane Alves Brito, de forma concreta e indene de dúvidas, esclareceu 

que os réus, ao praticarem o delito, portavam arma de fogo.

Acerca da prescindibilidade da apreensão do citado trabuco, com a 

consequente perícia para a configuração da citada circunstância, vale 

ressaltar o que aduz o Enunciado nº 1, elaborado pela Turma de Câmaras 

Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, in verbis:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da 

causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que 

comprovada a sua utilização por outros meios.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que os réus Bruno de Souza e Luidi Henrique da Silva Neves cometeram o 

crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código 

Penal.

DISPOSITIVO

 Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 verso e o faço para CONDENAR, 

com por condenados tenho, os réus Luidi Henrique da Silva Neves e 

Bruno de Souza, ambos qualificados nos autos, nas penas do artigo 157, 

§ 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada aos réus de forma individualizada e pormenorizada.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO

 CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO QUANTO

 AO RÉU LUIDI HENRIQUE DA SILVA NEVES

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo não se 

desgarra da normalidade do tipo.

 Seus antecedentes são bons, pois, compulsando detidamente às fls. 137, 

constato que o réu responde tão somente a este feito.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme 

declarações despendidas pela vítima de forma harmônica, o crime foi 

praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a 

majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a 

presente circunstância judicial.

 As consequências do delito não foram graves, pois o veículo automotor 

da vítima foi recuperado pela Polícia Militar.

 O comportamento da vítima não devem ser considerados pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, notadamente no que tange as circunstâncias, hei por bem 

fixar a PENA-BASE em QUATRO (04) anos e OITO (08) meses de 

reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

agravantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância 

atenuante da menoridade relativa, insculpida no artigo 65, inciso I, do CP, 

razão pela qual, atenta ao teor da súmula 231 do Tribunal da Cidadania, 

que aduz: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal”, ATENUO a reprimenda 

anteriormente imposta para o quantum de QUATRO (04) anos de reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de 

pena. Por outro lado, constato a incidência da causa de aumento de pena 

prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), amplamente 

demonstrando nos autos pela vítima Lidiane Alves Brito, AUMENTO a pena 

aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de SEIS (06) anos e 

OITO (08) meses de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em SEIS (06) anos e OITO (08) meses 

de reclusão.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do 

Código Penal.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em VINTE E UM (21) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(03/08/2018), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 (mormente o inciso I) e 77 (caput), 

ambos do CP.

Nesta oportunidade, considerando o quantum da pena aplicada, o regime 

prisional imposto, bem como, tendo em vista que os requisitos ensejadores 

da constrição da liberdade do réu não mais subsistem nos autos, 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO

 CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

 QUANTO AO RÉU BRUNO DE SOUZA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo não se 

desgarra da normalidade do tipo.

 Seus antecedentes são bons, pois, compulsando detidamente às fls. 138, 

constato que o réu responde tão somente a este feito.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme 

declarações despendidas pela vítima de forma harmônica, o crime foi 

praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a 

majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a 

presente circunstância judicial.

 As consequências do delito não foram graves, pois o veículo automotor 

da vítima foi recuperado pela Polícia Militar.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, notadamente no que tange as circunstâncias, hei por bem 

fixar a PENA-BASE em QUATRO (04) anos e OITO (08) meses de 

reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

atenuantes ou agravantes, razão pela qual, MANTENHO a reprimenda 
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anteriormente imposta no quantum de QUATRO (04) anos e OITO (08) 

meses de reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de 

pena. Por outro lado, constato a incidência da causa de aumento de pena 

prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), amplamente 

demonstrando nos autos pela vítima Lidiane Alves Brito, AUMENTO a pena 

aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de SETE (07) anos, 

NOVE (09) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em SETE (07) anos, NOVE (09) 

meses e DEZ (10) dias de reclusão.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do 

Código Penal.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em VINTE E NOVE (29) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(03/08/2018), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 (mormente o inciso I) e 77 (caput), 

ambos do CP.

Nesta oportunidade, considerando o quantum da pena aplicada, o regime 

prisional imposto, bem como, tendo em vista que os requisitos ensejadores 

da constrição da liberdade do réu não mais subsistem nos autos, 

CONCEDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, devendo a 

Secretaria de Vara EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE 

BRUNO DE SOUZA, que deverá ser cumprido se por outro motivo não 

houver de permanecer preso.

Em que pese o pleito da Defesa técnica no sentido de isentar o réu Bruno 

de Souza do pagamento das custas do processo, CONDENO-O, na forma 

da lei, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, 

pois o acusado é assistido da Defensoria Pública.

Na mesma senda, quanto ao réu Luidi Henrique da Silva Neves, 

CONDENO-O ao pagamento das custas processuais.

Por outro lado, no que tange ao aparelho celular de telefonia móvel 

Samsung na cor dourada e capara cor de rosa apreendido às fls. 19, 

INTIMEM-SE os réus para que, no prazo de dez (10) dias, comprovem a 

propriedade/licitude do referido objeto, mediante documentação idônea.

Decorrendo in albis o prazo supracitado sem a devida manifestação, 

DETERMINO a Diretoria do Foro para que, constatando a situação de 

conservação do objeto, PROCEDA-SE a DOAÇÃO para alguma Instituição 

Filantrópica vinculada ao Juízo.

Todavia, em caso de não estar conservado, desde já, DESTRUA-SE.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos dos condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, ao INFOSEG, bem como 

aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCEM-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

 Também após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO 

DEFINITIVA, com relação aos réus.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2019.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-07.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES (REU)

 

PROCESSO n. 1000642-07.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOAO VIEIRA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARA PATRICIA MAZIERO 

POLO PASSIVO: MIGUEL ALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-89.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LUIZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000643-89.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GERALDA LUIZA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-74.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000644-74.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA CECILIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-29.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000647-29.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS VIEIRA ALVES 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-96.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AZAMBUJA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO CELULARES LTDA - ME (REQUERIDO)

WILLIAN SALUSTIANO DE MOURA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000649-96.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FELIPE 

AZAMBUJA CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARY 

ANGELA FELICISSIMO POLO PASSIVO: SAO PAULO CELULARES LTDA - 

ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 02/09/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-81.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000650-81.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA POLO 

PASSIVO: NEUZA SOUZA ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MACIEL FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P C DA SILVA COMERCIO DE VEICULOS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000651-66.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ADRIANO 

MACIEL FRANCISCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

PASSAMANI DE OLIVEIRA, ALECANDRA COSTA DE ASSIS POLO 

PASSIVO: P C DA SILVA COMERCIO DE VEICULOS - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 6 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-98.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que a causa de pedir está relacionada com a 

inclusão indevida do nome da reclamante no cadastro de restrição ao 

crédito, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que junte aos autos comprovante da referida inscrição, sob 

pena de indeferimento da indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 3 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GRENZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE RIBEIRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 03/02/2020, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE RIBEIRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002512-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENIR MARTINS DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO RORAIMA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado 

Sergio Ricardo Martin, OAB/SP – 124.359 para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001815-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILAINE FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA OAB - MS14607 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001815-37.2018.8.11.0055 Reclamante: SILAINE FERRARI Reclamada: 

ATUAL ASESSSORIA DE COBRANÇAS LTDA EPP Reclamado: BANCO DO 

BRASIL S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Acolho o pedido de decretação de revelia do 

Reclamado BANCO DO BRASIL S/A, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, 

o qual, mesmo intimado deixou de comparecer à sessão de conciliação (ID. 

15525344). No entanto, deixo de aplicar seus efeitos em face do disposto 

no art. 345, inciso I do Novo Código de Processo Civil, verbis: “Art. 345. A 

revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo 

pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;” Cediço que no âmbito 

dos Juizados Especiais o não comparecimento da Reclamada na audiência 

conciliatória leva à aplicação dos efeitos da revelia, enquanto que a 

ausência de contestação configura a confissão ficta da reclamada das 

afirmações constantes na peça de ingresso. Assim, muito embora a 

contestação apresentada impeça o reconhecimento da confissão ficta, 

esta não possui o condão de afastar a aplicação dos efeitos da revelia 

ante a sua ausência na solenidade realizada, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Assim, aplico os efeitos da revelia em 

desfavor do Segundo Reclamado, não deixando de analisar, entretanto, as 

afirmações contidas na peça contestatória, conforme o art. 6º da Lei 

9.099, que dispõe que o Juiz deverá adotar em cada caso a decisão que 

considerar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum, já que é essa a função basilar do Direito. 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que ausente qualquer 

vício capaz de ensejar o acolhimento, inexistindo enquadramento no 

disposto do parágrafo único do art. 330 do NCPC. Rejeito a preliminar de 

ausência de legitimidade passiva, com base no disposto do artigo 18, CDC, 

em virtude da solidariedade dos integrantes da cadeia de fornecedores. 

Passo à análise do mérito. A Reclamante alega, na petição inicial, que 

contratou um empréstimo consignado com o Segundo Reclamado e, 

posteriormente, efetivou uma renegociação com a Primeira Reclamada, no 

entanto o segundo acordo não foi cumprido, vindo a ser descontado em 

sua conta corrente o valor de R$ 5.435,09 (cinco mil, quatrocentos e trinta 

e cinco reais e nove centavos). Argumenta que buscou o Segundo 

Reclamado e foi informada de que o desconto quitaria o contrato firmado e 

que seria informado à Primeira Reclamada, no entanto, sofreu novos 

descontos no valor de R$ 843,45 (oitocentos e quarenta e três reais e 

quarenta e cinco centavos) e aviso de possibilidade de inscrição em 

órgãos de proteção ao crédito, sendo obrigada a contratar novo 

empréstimo, devido à desorganização financeira que o desconto em uma 

só parcela configurou. Noticia nos autos mais um desconto no valor de R$ 

3.589,76 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis 

centavos), na data de 10/10/2018 (ID. 16072843). A Primeira Reclamada, 

em defesa, afirma que foram realizados o empréstimo e as renegociações 

conforme informado, bem como que não tinha ciência do desconto 

efetivado no montante de R$ 5.435,09 (cinco mil, quatrocentos e trinta e 

cinco reais e nove centavos), não possuindo responsabilidade sobre o 

evento. O Segundo Reclamado, a seu turno, afirma em defesa que o valor 

de R$ 5.435,09 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e nove 

centavos) refere-se ao saldo devedor das parcelas em atraso, bem como 

que a segunda renegociação referia-se ao saldo devedor do empréstimo 

que estava em aberto, inexistindo ato ilícito. No caso em tela, tratando-se 

de relação de consumo, na qual os Reclamados encontram-se mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que a Reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Inobstante a regra apontada, tenho que os Reclamados não se 

desincumbiram do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), eis 

que apresentam narrativas controversas e que induzem à conclusão que 

houve verdade desorganização quanto aos empréstimos e 

renegociações. Denota-se que, conforme narrado pela autora e pelo 

Segundo Reclamado, esta quitou 5 (cinco) parcelas da primeira 

renegociação, a qual foi firmada em uma entrada de R$ 800,00 (oitocentos 

reais) e mais 8 (oito) parcelas de R$ 430,31 (quatrocentos e trinta reais e 

trinta e um centavos), ficando em aberto as parcelas 6 a 9, que juntas 

somariam um total de R$ 1.841,24 (um mil, oitocentos e quarenta e um 

reais e vinte e quatro centavos). Diante disso, não há como se ter como 

razoável ou mesmo plausível que uma parcela em atraso no valor de R$ 

430,31 (quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos) geraria um 

saldo devedor de R$ 5.435,09 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco 

reais e nove centavos) e que o saldo devedor de R$ 1.410,93 (um mil, 

quatrocentos e dez reais e noventa e três centavos) geraria ainda um 

saldo devedor final de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) – valor 

este da segunda renegociação. Não há nos autos demonstração de 

qualquer legalidade no proceder ou mesmo que tenha sido pactuada a 

incidência de juros apta a corroborar com as cobranças efetuadas, motivo 

pelo qual merece acolhimento o reconhecimento de que o montante 

descontado em 10/04/2018 de R$ 5.435,09 (cinco mil, quatrocentos e trinta 

e cinco reais e nove centavos) quitou integralmente o débito e que a 

ausência de troca de informações entre os Reclamados ocasionou 

diversos transtornos à Reclamante. Diante disso, resta demonstrado que 

os Reclamados efetivaram cobranças muito além do contratado pela 

Reclamante e, portanto, deve ser responsabilizado pelos prejuízos 

sofridos, em consonância com o disposto no art. 14, par. 1º, I e II do CDC. 

No mais, denota-se que restou demonstrado o descaso para com a 

consumidora, o qual ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, 

atingindo a Reclamante em seu íntimo, devendo os Reclamados indeniza-la 

pelos danos morais sofridos. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO 

DE MILITAR DA RESERVA. PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMO QUE 

JÁ HAVIA SIDO QUITADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

Responsabilidade objetiva do réu pelos prejuízos causados. Dano moral 

que resulta da própria situação noticiada, prescindindo de prova do 

prejuízo em concreto. Restituição em dobro dos valores descontados por 

engano inescusável. Quantum reparatório. Fixação na origem em patamar 

suficiente à compensação dos danos suportados pelo autor e à finalidade 

pedagógica do instituto, sem contudo representar um gravame exagerado 

para a instituição financeira requerida. Honorários advocatícios 

sucumbenciais. Arbitramento pelo Juízo da causa em montante capaz de 

remunerar dignamente o profissional da advocacia, sem denotar qualquer 

desprestígio à nobre atividade. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação 
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Cível, Nº 70078145398, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 25-10-2018)”. No mais, 

quanto à alegação de que houve descontos no valor de R$ 843,45 

(oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), não 

foram apresentados extratos bancários ou outro documento apto a 

demonstrar a ocorrência de ditos descontos. Além disso, a Reclamante 

confessa na inicial que houve a contratação de novo empréstimo, cujos 

termos são desconhecidos na presente demanda, pelo que não há que se 

falar em restituição do valor descontado informado na petição de ID. 

16072843. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: DETERMINAR o 

cancelamento definitivo e reconhecer a quitação das renegociações 

firmadas pela Reclamante nas datas de 05/10/2017 e 11/04/2018. 

CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir da citação. IMPROCEDENTE o pleito de restituição de 

valores descontados a maior e de discussão sobre restituição do valor 

descontado em 10/10/2018, o qual não foi objeto do contrato discutido na 

presente demanda. MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 14650303. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000648-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES SABARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER ARAUJO PINTO OAB - MT27597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 6 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-96.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AZAMBUJA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO CELULARES LTDA - ME (REQUERIDO)

WILLIAN SALUSTIANO DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 6 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANEA APARECIDA DE NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000646-44.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERO DE MELO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER ARAUJO PINTO OAB - MT27597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 6 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinada a suspensão das cobranças dos 

serviços informados na inicial, alegando que nunca os contratou. DECIDO. 

Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. O reclamante alega que nunca contratou os serviços 

mencionados na inicial e que, em razão disso, os descontos em seu 

benefício previdenciário são indevidos. A afirmação do reclamante deve 

ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser aplicável à 

espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à reclamada a 

prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, deve-se presumir 

verdadeira a alegação do promovente. A plausibilidade jurídica do pedido, 

portanto, se consubstancia na provável declaração de inexistência do 

negócio jurídico (não contratação dos serviços) e o consequente indevido 

desconto de valores em sua conta corrente. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos descontos certamente 

causará danos patrimoniais relevantes ao reclamante, inclusive 

prejudicando sua subsistência. Presente, pois, o fundado receio de dano 

de difícil reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência da contratação do seguro, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que os descontos 

podem produzir. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando os descontos a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar a 

SUSPENSÃO dos descontos dos serviços mencionados na inicial, , sob 

pena de multa fixa no valor de mil reais para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Tendo em vista a aparente conexão entre as causas, 

determino o apensamento destes autos ao Processo nº 

1002458-92.2018.8.11.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 5 de junho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução, INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010781-35.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RULLYAN PETERSON SAMPAIO (REQUERENTE)

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMIDIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA CACERES DE NUNCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 17/10/2019, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA CACERES DE NUNCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEREIRA SILVEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Delcaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/08/2019, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-43.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIELE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000659-43.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GEICIELE DE 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 6 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-13.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR ALESSANDRO DA SILVA PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000661-13.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:HIGOR 

ALESSANDRO DA SILVA PEGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: FRANCINE Data: 09/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-95.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE OLIVEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ELIANE JOHN OAB - MT12756/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000662-95.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ELIETE OLIVEIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRA ELIANE JOHN 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012321-21.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO A BETTIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORMAQ RACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - TO2599 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDER CUNHA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A sentença está lançada no Id 29506020 e foi devidamente 

publicada. A inconsistência mencionada na petição do Id 29933854 deriva, 

aparentemente, de problema de acesso da i. advogada do reclamante no 

sistema PJe, que somente poderá ser solucionado pelo suporte do E. 

TJMT. Assim, deverá o reclamante, por meio de sua advogada, entrar em 

contato com o suporte do PJe, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, comunicando a alegada falha. Cumpra-se na íntegra a 

sentença do Id 29506020. Intimem-se. Tangará da Serra-MT, 6 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002871-71.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCELO NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-20.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO(A))

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195811 Nr: 11409-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte requerente, por meio do seu Procurador, para que 

proceda a digitalização do feito, com sua regular distribuição junto ao 

sistema PJE.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53713 Nr: 3353-90.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CRISTINA NUNES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 INTIMO a Parte Executada, na pessoa de seu Procurador, para informar 

nos autos os dados bancários para levantamento de valor.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-67.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZALDO BENTO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na demonstração segura do 

adimplemento do débito em questão, sendo, a princípio, indevida a 

inserção e permanência do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. O documento do ID 29893515 demonstra que efetivamente 
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ocorreu o pagamento do débito que ensejou a inscrição noticiada no 

documento do ID 29893500. Referidos documentos demonstram, inclusive, 

que a inscrição ocorreu em data bem posterior ao pagamento. A se 

considerar adimplida a obrigação, evidentemente foi indevida a inscrição. 

Portanto, resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, 

que efetivamente houve o adimplemento da obrigação, inclusive antes da 

inscrição, não podendo, por qualquer ângulo, ser considerada legítima a 

manutenção do nome do reclamante nos serviços de proteção ao crédito. 

O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio 

de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a parte 

reclamante terá suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, 

porém, se o pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa 

voltará a surtir efeitos normalmente sem que isso implique em siginificativo 

prejuízo à empresa reclamada. Nesse passo, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º). Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa 

reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 06 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000645-59.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT21128/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando o disposto no art. 1º (anexo I), da Resolução 

TJ-MT OE nº 09, de 25/07/2019, a competência para o processo e 

julgamento de feitos da natureza do presente, ajuizados a partir de 

30.09.2019 (Provimento nº 26/2019-CM) é da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT. Tratando-se de regra 

de competência absoluta (art. 2º da referida Resolução), este Juizado 

Especial da Fazenda Pública não tem competência para o julgamento do 

conflito, motivo pelo o qual o processo comporta extinção sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51 da Lei nº 9.099/95 (de aplicação 

subsidiária – art. 27 da Lei nº 12.153/2009). Nesse passo, caso queira 

que seja sua pretensão analisada, o reclamante deverá promover a 

regular distribuição da presente ação junto ao Juízo competente. Ante o 

exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial da 

Fazenda Pública Estadual para o processo e julgamento da causa em 

questão, e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

determinando seu consequente arquivamento. Sem custas, diante do que 

estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Tangará da Serra-MT, 6 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40352 Nr: 664-30.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, JORGE LUIZ ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAULO VALCANAIA, EUCLIDES 

VALCANAIA, SUZANA DA SILVA VALCANAIA, OSVALDINA VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555, ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16895/MT, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, LUCIANA CAMARDELLA MARTINS 

COSTA - OAB:240.050 OAB/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES - 

OAB:13.462, MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:MT/13.462, MIRIAN DE 

MATOS B. RUGINSK - OAB:OABMT 13462

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 733,53 

(Setecentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor das custas judiciais, será 

gerada a guia com o valor todas das custas, que após o pagamento 

deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43134 Nr: 3440-03.2011.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES VALCANAIA, SERGIO PAULO 

VALCANAIA, MARCELO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180.55/SP, ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16895/MT, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, LUCIANA CAMARDELLA MARTINS 

COSTA - OAB:240.050 OAB/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES - 

OAB:MT/13.462, MIRIAN DE M. BORGES - OAB:MT/13.462, MIRIAN DE 

MATOS B. RUGINSK - OAB:OABMT 13462

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 826,80 

(Oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor das custas judiciais, será gerada a guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 
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Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97312 Nr: 3796-90.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI BOSCAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:26555MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), a que foi condenada, no importe de R$ 281,26 

(duzentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos),nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

206,70 (Duzentos e seis reais e setenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas judiciais e R$ 74,56 (Setenta e quatro reais e cinquenta e 

seis centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. 

Ficando cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114688 Nr: 6511-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LIMA SILVA, ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), a que foi condenada, no importe de R$ 281,26 

(duzentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos),nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

206,70 (Duzentos e seis reais e setenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas judiciais e R$ 74,56 (Setenta e quatro reais e cinquenta e 

seis centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. 

Ficando cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120567 Nr: 843-85.2016.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ANTONIO CARLOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor das custas judiciais, será gerada a guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000856-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S.V. INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. SILVA CONSTRUTORA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

JOAO EDUARDO DA SILVA FILHO OAB - 314.030.771-34 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA:" para que no prazo de 15 (quinze) 

dias especifique as provas que pretende produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002701-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. L. F. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002701-32.2019.8.11.0045 REQUERENTE: AMELIA LUIZ FERNANDES 

REQUERIDO: ROBSON KAWE LUIZ FERNANDES LIMA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de “Ação de Curatela” ajuizada por AMÉLIA LUIZ FERNANDES, 

regularmente qualificada, aduzindo, em síntese, que o 

requerido/interditando ROBSON KAWE LUIZ FERNDANDES LIMA é pessoa 

portadora da Síndrome de Down que a impede de reger, por si, os atos da 

vida civil. Pugnou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de ser 

decretada a interdição da requerida. Pela decisão inicial foi deferida a 

curatela provisória, nomeado curador especial ao interditando e designada 

data para ser entrevistado pessoalmente. Em audiência realizada na 

presente data foi colhido o depoimento do interditando e apresentada 

defesa por negativa geral em seu favor. 2. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, registro ser dispensável a realização de perícia no 

caso em comento, porquanto a inicial já está suficientemente instruída com 

documentos médicos que atestam a incapacidade do interditando para os 

atos da vida civil, o que foi corroborado com a entrevista realizada na 

presente audiência. Perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos 

à apreciação, vislumbro que a questão foi, de forma satisfatória, 
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solucionada pela presente audiência, comprovando que o requerido 

possui absoluta incapacidade para os atos da vida civil. Por outro lado, 

não há que se falar que a presente demanda tenha sido manejada tão 

somente para o fim de recebimento do benefício previdenciário em nome 

da requerida, já que uma vez que não é capaz de reger, pessoalmente, os 

atos do cotidiano, resta, aos seus tutores, o direito/dever de representá-lo 

em tais atos, de forma que a presente ação de interdição e curatela se 

mostra totalmente útil e adequada. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que restou fartamente demonstrado que a requerida ostenta 

quadro clínico que a obstaculiza e/ou incapacita de, só por si, administrar 

e reger, na sua plenitude, suas atividades cotidianas da vida civil, de tal 

sorte a caracterizar-se como absolutamente incapaz [art. 3.º, inciso II do 

Código Civil de 2002], entendo que a procedência do pedido formulado é 

medida que se impõe. 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na peça inicial para o fim de: a) DECRETAR a interdição do 

requerido ROBSON KAWE LUIZ FERNANDES LIMA, portador do RG Nº 

24629555-3 SSP/MT, devidamente inscrita no CPF/MF sob o n.º: 

022.879.631-89, declarando-o incapaz de exercer, pessoalmente, os atos 

da vida civil, na forma do art. 3.º, inciso II e art. 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil de 2002, exclusivamente para fins patrimoniais e negociais; b) 

NOMEAR como curadora do interditando: AMELIA LUIZ FERNANDES, forte 

no art. 1.775, § 1.º do Código Civil de 2002, mediante a confecção de 

termo de compromisso nos autos; c) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil; d) DETERMINAR a expedição de 

requisição eletrônica, por meio do sistema INFODIP, remetendo-o ao 

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos 

do interditado [art. 15, inciso II da CRFB/88], já que não compreende a 

realidade mostrando-se inapto para o exercício do voto. Proceda-se à 

inscrição do presente veredicto no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais e à sua publicação no Diário de Justiça. Sem custas em razão da 

gratuidade de justiça. Com o trânsito em Julgado (que no presente caso é 

imediato, vez que parte autora, defesa e ministério público renunciam do 

prazo recursal), expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil para 

averbação. E, expeça-se novo termo de guarda. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000839-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora acerca da devolução da 

correspondência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004471-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENECILDA FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 DIAS SE MANIFESTE NOS AUTOS, SOB PENA DE 

INTIMAÇÃO DIRETO AO AUTOR.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004537-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIELE LEITE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004537-40.2019.8.11.0045 AUTOR(A): JULIELE LEITE CARDOSO RÉU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. Intime-se a parte Requerente a fim 

de emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de 

Processo Civil de 2015), informando sua qualificação profissional ou 

exercício de atividade pela qual aufere renda, nos ditames do art. 319, II, 

do Código de Processo Civil. II. Ainda no prazo de 15 (quinze) dias, 

determino que a parte Autora emende os fundamentos jurídicos do pedido, 

porquanto formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

e de multa diária com base nos art. 273 e 461 do Código de Processo Civil 

de 1973, o qual fora revogado pela Lei n. 13.105/2015, de modo que os 

pleitos devem guardar observância a lei vigente, nos termos do art. 319, III, 

do Código de Processo Civil. III. O não cumprimento da emenda a inicial 

acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. V. Cumpra-se, 

expedido o necessário. VI. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005272-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO VASCONCELLOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS SE MANIFESTE NO AUTOS, SOB PENA DE 

INTIMAÇÃO DIRETAMENTE PARA A PARTE AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000731-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MIRAMAR DE SOUZA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001220-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATASSIA MAGALHAES ARMACOLO (REQUERENTE)

POLYANA MAGALHAES ARMACOLO (REQUERENTE)

THIAGO MAGALHAES ARMACOLO (REQUERENTE)

V. S. A. (REQUERENTE)

ERONILDES MAGALHAES ARMACOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

JUCILENE MARIA DA SILVA OAB - 009.896.351-12 (REPRESENTANTE)

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO ARMACOLO (REQUERIDO)

 

Vistos etc. I. Juntamente com a apresentação das primeiras declarações, 

a inventariante formulou pedido consistente na nomeação da sócia 

majoritária da empresa que o inventariado era sócio administrador (Centro 

Oeste Armazens Gerais Ltda.), a fim de que referida sócia passe a ser a 

administradora da empresa. II. Ocorre que tal pedido não comporta análise 

dentro do inventário. A personalidade jurídica e o patrimônio da empresa 

não se confundem com a personalidade jurídica e o patrimônio da pessoa 

do sócio. Os resultados financeiros dos negócios entabulados pela 

empresa não são tema a serem investigados ou debatidos, ou sequer 

resolvidos, no âmbito do processo de inventário. Também eventual 

prestação de contas sobre os negócios entabulados pela empresa, bem 
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assim sua administração, se for do interesse da parte, deve ser buscada 

em via própria, não havendo viabilidade jurídica de incorporar ao inventário 

temática societária e que demanda via própria (não tem sequer conexão 

com o inventário). Sendo assim, rejeito tal pretensão. III. Intime-se a 

herdeira Vitória Silva Armacolo, através de seu advogado constituído, 

para manifestar quanto às primeiras declarações e plano de partilha 

apresentado pela inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias. IV. Após, 

colha-se o parecer do Ministério Público. V. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002808-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD SHINJI OSUGUI (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1002808-81.2016.8.11.0045 Vistos etc. Trata-se de ação 

em que o autor peticionou informando que não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito. Relatei. Decido. De fato o processo deve ser 

extinto, vez que a petição expressamente o requer e medida é cabível. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII do CPC, 

em fase da desistência expressa. Custas pelo autor. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de 

novembro de 2010. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001789-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA CRISTINA DIAS PENA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS SE MANIFESTE NO AUTOS, SOB PENA DE 

INTIMAÇÃO DIRETAMENTE PARA A PARTE AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PNEU TECH LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000348-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO DE JESUS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS SE MANIFESTE NO AUTOS, SOB PENA DE 

INTIMAÇÃO DIRETAMENTE PARA A PARTE AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002398-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. J. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS PROCURADORES PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTE NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005355-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. P. E. D. P. E. P. G. -. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. A. R. (EXECUTADO)

C. S. A. R. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS SE MANIFESTE NO AUTOS, SOB PENA DE 

INTIMAÇÃO DIRETAMENTE PARA A PARTE AUTORA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82348 Nr: 1709-35.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO JESUS P. TORRANO 

- DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

I. A parte Requerida mudou de endereço e não comunicou nos autos, bem 

como não houve êxito em sua localização.

II. A sentença transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme fl. 187.

III. Arquivem-se os autos procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 507 Nr: 63-78.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anchieta da Silva - 

OAB:23405/MG

 I. Intime-se a parte Exequente para impulsionar o feito no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, considerando o 

julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1015228-54.2019.8.11.0000, sob pena de arquivamento.

II. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120216 Nr: 643-78.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CEZAR - 

OAB:9890-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/PR, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Vistos, etc.

I. Considerando o conteúdo da “Certidão” à fl. 186 e o processo do 

recurso em questão pela via digital, arquivem-se os autos os autos até o 

julgamento daquele.

II. Com a juntada aos autos do julgamento do recurso, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entenderem de direito.

III. Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

IV. Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

V. A Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

VI. Sendo assim, eventual pedido de cumprimento de sentença, ainda que 

seja somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido através 

do sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis que 

importa em mera fase processual), devendo ser distribuído a este juízo, 

instruído com os documentos necessários (demonstração do título 

executivo judicial) e observando-se o disposto no art. 524 do CPC.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VIII. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1007 Nr: 3012-65.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL VALE DO 

VERDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁRIO AMÉRICO GAFFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, DR CEZAR KREIN - OAB:7.350-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ROSA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 22831/O

 Vistos, etc.

I. De proêmio, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos via integral do acordo mencionado às fls. 386/390.

II. Com o aporte aos autos da via original do acordo, verifica-se que as 

partes entabularam transação, estabelecendo parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido no presente feito.

III. Isto posto, HOMOLOGO o acordo apresentado, para que surta seus 

jurídicos efeitos.

IV. Em consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso 

do prazo mencionado no acordo, qual seja 30/09/2022, ou manifestação 

anterior das partes, devendo o processo aguardar no arquivo provisório, 

com fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil.

V. Decorrido o prazo final acordado, intime-se a parte Exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao adimplemento da dívida, 

sendo que o silêncio será interpretado como pagamento.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VII. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99379 Nr: 5491-79.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 24965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA SOUZA BAHDUR - 

OAB:48.359

 Vistos, etc.

I. Do compulso dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido no presente feito.

II. Isto posto, HOMOLOGO o acordo apresentado, para que surta seus 

jurídicos efeitos.

III. Em consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso 

do prazo mencionado no acordo, ou manifestação anterior das partes, 

devendo o processo aguardar no arquivo provisório, com fundamento no 

art. 922 do Código de Processo Civil.

IV. Decorrido o prazo final acordado, intime-se a parte Exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao adimplemento da dívida, 

sendo que o silêncio será interpretado como pagamento.

V. Defiro o pedido de retirada do nome do Executado Joelson Zanella dos 

órgãos de proteção ao crédito.

VI. Procedo, ainda, com a retirada da restrição disposta à fl. 262, via 

Sistema Renajud.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VIII. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 3356-31.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FRANCISCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 

21074-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Vistos, etc.

I. Defiro os pedidos de fl. 268/269, quando, então, atente-se a Secretaria 

Judicial quanto a disponibilização de meios pela parte Exequente para 

cumprimento das diligencias, vide fl. 269.

 II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

III. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 166235 Nr: 2657-50.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANO FIOREZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA GUTIERRES - OAB:237773

 Vistos, etc.

I. Nos termos do item “8” da decisão à fl. 646, intime-se o Requerente para 

apresentar memoriais finais em 15 (quinze) dias.

II. Após, intime-se a Requerida com a mesma finalidade.

III. Em seguida, concluso para sentença.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 166434 Nr: 1649-18.2019.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANO FIOREZE, ROSANGELA MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT 

22.135-B, THIAGO OLIVEIRA GUIMARÃES POLISEL - OAB:21332-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 Vistos, etc.

I. Atualize-se a representação da parte Exequente conforme informado à 

fl. 67.

 II. Dê-se fiel cumprimento ao despacho de fl. 59, sendo que acosto por 

ocasião desta a pesquisa do Sistema Renajud.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 IV. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88382 Nr: 2261-63.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT 

5.222

 Vistos, etc.

I. De proêmio, insta salientar que, a pesquisa via Sistema Renajud já foi 

realizado à fl. 509, bem como via Sistema Infojud à fl. 510.

II. Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias.

III. De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a 

suspensão dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de 

Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano.

IV. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”

V. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

VI. Vista ao Autor.

 VII. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43564 Nr: 3872-22.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO BERTOLDO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 No caso concreto temos questão relativa a vício no insumo, descrevendo 

a inicial que seria tanto na forma (granulação/pó) quanto na qualidade 

(proporção inadequada dos elementos químicos). Quanto à forma, a 

percepção é imediata, não se tratando de vício oculto. Mas a dinâmica dos 

fatos sugere que ainda assim o agricultor fez uso do produto na 

expectativa de que ele fosse eficiente e assim transcorreu o prazo de 30 

dias quando ao alegado vício de forma. Mas ainda havia o vício oculto que 

seria o relativo à qualidade do insumo cuja percepção se deu, em última 

análise, quando o agricultor fez a análise laboratorial das amostras, em 

02/09/2011, conforme consta a fl. 36/37. Portanto, com a ciência 

inequívoca em 02/09/2011 temos o marco inicial da contagem do prazo no 

dia seguinte. Contudo, o ajuizamento da ação ocorreu em 17/10/2011, ou 

seja, 45 dias depois da ciência do defeito oculto, extrapolando o prazo de 

30 dias. E ainda, não podemos perder de vista que o prazo de trinta dias 

deve ser desencadeado dentro do período de 180 dias da posse do bem 

móvel. Não vislumbro nos autos a data segura em que o adubo foi 

entregue, apesar da referência ao documento de fl. 17 de que a entregue 

estava programada para 15/01/2011. Sem datas exatas não é possível 

contar prazos adequadamente, mesmo porque, se no último dia do período 

de 180 dias é descoberto o vício oculto, neste momento começaria o prazo 

de 30 dias para o ajuizamento da ação. Mas é estéril a discussão a 

respeito do momento da fruição do prazo de 180 dias, pois de qualquer 

forma, resta evidenciado a ultrapassagem do prazo de 30 dias, contados 

a partir da ciência da impropriedade técnica do produto (alegada pelo 

Autor). Logo, ocorreu a decadência. ISTO POSTO, julgo a presente ação 

IMPROCEDENTE, na forma do art. 487, II do CPC, com resolução de mérito 

(ocorrência de decadência). Custas pelo Autor e honorários que fixo em 

10% do valor da causa. LRV-MT, 03/3/2020. Magistrado C. L. Furim

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39383 Nr: 4410-37.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO SILVA RAMOS-EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:24640/0, 

GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, JOISIANE 

JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos, etc.

I. Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 126 dos autos.

II. Declaro a suspensão do feito pelo período de 90 (noventa) dias, a 

iniciar-se na data de 19/12/2019.

III. Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39661 Nr: 4678-91.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELSON STRAGLIOTTO, GERSON 

STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 39661.

Vistos, etc.

I. Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Requerida junto aos Sistemas 

Informatizados.

II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação/intimação da parte Requerida, nos termos do disposto na petição 

inicial.

III. Lado outro, caso reste infrutifera a pesquisa de endereço ou tentativa 

de citação, constata-se que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação pessoal da parte Requerida, portanto, satisfeito 

o requisito para realização da citação por edital da parte Requerida.

IV. Assim, não obstante a falta de localização da parte Requerida por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja citada por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 257 do Código 

de Processo Civil, para, querendo, se manifestar nos termos da decisão 

inicial.

V. Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial 

à parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo de 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

VI. Ademais, assim que aportado aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

VII. Demais a mais, prejudicada a realização de penhora de ativos 

financeiros em desfavor do Executado Gerson Stragliotto, considerando 

que o CPF do mesmo não foi informado nos autos.

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IX. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80160 Nr: 4224-77.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCL, JB, GDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, Jessica Cristina DallAlba - 

OAB:20278/O OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Vistos, etc.

I. Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 200 dos autos.

II. Desta forma, determino a suspensão dos autos com fundamento no art. 

921, III, § 1°, do Código de Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano.

III. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

IV. Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

V. De mais a mais, em nada sendo requerido ou não sendo apresentados 

bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, 

do Código de Processo Civil.

VI. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80290 Nr: 4360-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro o pleito à 173, de modo que determino a suspensão dos autos 

com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil, pelo 

período de 1 (um) ano.

II. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”

III. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 24628 Nr: 2483-41.2007.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS FRUHAUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro o pleito à 111, de modo que determino a suspensão dos autos 

com fundamento no art. 921, § 2°, do Código de Processo Civil, pelo 

período de 1 (um) ano.

II. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”

III. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 24629 Nr: 2484-26.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS FRUHAUF, ROMEU FRUHAUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 149 dos autos.

II. Declaro a suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano, a iniciar-se 

na data de 03/12/2019.

III. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se fiel cumprimento 

ao item “II” da decisão de fl. 142.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 5291 Nr: 1404-71.2000.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FERREIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DO 

NASCIMENTO - OAB:6900-B

 Vistos, etc.I. De proêmio, alterem-se os registros cartorários e o Sistema 

Apolo para cumprimento de sentença, para fins de constar a União – 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Mato Grosso como Exequente e 

Bb Ferreira Comércio e Representações como Executados.II. Defiro o 

pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas 

contas ou aplicações financeiras da parte Executada até o limite do crédito 

indicado na execução, por meio de penhora “on line” via Sistema 

BACENJUD.III. Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, 

que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a intimação 

da parte Executada acerca da constrição, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 854 do Código de Processo Civil.IV. A intimação da parte Executada 

será dispensada em caso de bloqueio de quantia ínfima, compreendida 

esta como aquela incapaz de cobrir o valor das custas e despesas 

processuais (art. 836, CPC), a qual será desbloqueada e restituída à conta 

de origem pelo juízo.V. Ao final de todo o expediente e nada sendo 

encontrado, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.VI. De mais a mais, não possuindo bens 

penhoráveis, determino a suspensão dos autos com fundamento no art. 

921, III, § 1°, do Código de Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano.VII. 

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:“Art. 1.266. Suspensa a 

Execução pela não localização de bens penhoráveis ou do próprio 

devedor, o feito deverá ser arquivado provisoriamente, com baixa no 

relatório estatístico das atividades forenses, mantendo em aberto na 

Distribuição. Neste caso, deve ser feito o agendamento no sistema 

informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”VIII. Transcorrido o prazo de 1 

(um) ano e nada sendo requerido, arquivem-
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95311 Nr: 2143-53.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA E M CARDOSO ME, RUMILDA 

ELODIA MORAGA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT. 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. De proêmio, defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 47.

II. Assim, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação pessoal das Executadas, possível a citação por 

edital, tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula n° 414: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades”.

III. Não obstante a falta de localização das Executadas por encontrarem-se 

em local incerto e não sabido, determino sejam citados por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, 

querendo, apresentem resposta, constando no mandado as advertências 

de estilo, nos termos da decisão inicial.

IV. Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora 

especial à parte revel citada por edital, determinando que, escoado o 

prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar 

manifestação, no prazo legal.

 V. Por fim, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de suspensão/arquivamento, nos ditames do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, 

em observâncias as regras do Recurso Especial n. 1.340.553 – RS.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VII. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111392 Nr: 4613-23.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON TOZZI BELMONT, CLEIA CANDIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:14.250-A

 Vistos, etc.

I. Dê-se ciência às partes quanto ao retorno dos autos à Instância de piso 

e, após 30 (trinta) dias, arquive-se.

II. A Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

III. Sendo assim, eventual pedido de cumprimento de sentença, ainda que 

seja somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido através 

do sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis que 

importa em mera fase processual), devendo ser distribuído a este juízo, 

instruído com os documentos necessários (demonstração do título 

executivo judicial) e observando-se o disposto no art. 524 do CPC.

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108097 Nr: 2893-21.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OUCIJARIA DINIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIZ DALTO DE MORAES - OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro o postulado pela parte Requerente à fl. 79 dos autos.

II. Declaro a suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano, a iniciar-se 

na data de 11/02/2020.

III. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110538 Nr: 4226-08.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ PICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185.631/SP

 Vistos, etc.

I. Declaro encerrada a instrução probatória.

II. Intime-se o Embargante para apresentar memoriais finais no prazo de 15 

(quinze) dias.

III. Após, intime-se a Embargada com a mesma finalidade.

IV. Cumprido os itens retro, concluso para sentença.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103866 Nr: 705-55.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185.631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 Vistos, etc.

I. Defiro o pedido de fl. 93.

II. Alterem-se os registros cartorários e a capa dos autos para 

substituição da Exequente Bio Soja Fertilizantes Ltda para Vittia 

Fertilizantes e Biológicos S.A.

III. Expeça-se o necessário para a realização de penhora por termo nos 

autos do imóvel indicado, com espeque no artigo 845, §1º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte Exequente providenciar, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício 

imobiliário, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC), devendo ainda 

a Secretaria Judicial guardar observância ao item “2.3” do pleito à fl. 93v, 

notadamente quanto as intimações ali dispostas.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93625 Nr: 730-05.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO PASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Vistos, etc.

I. Defiro o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a Advogada 

peticionante à fl. 404 regularizar sua representação, indicando à 

sucessão processual e juntando os documentos necessários, visto que o 

atraso na marcha processual já supera dois anos.

 II. Transcorrido o prazo, sem atendimento, concluso para extinção.

III. Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123641 Nr: 2371-57.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPAHIA DE 

SEGUROS, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT/12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417-A

 Vistos, etc.

I. Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, considerando a 

interposição de Recurso de Apelação, e já constando os autos com as 

devidas Contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

 III. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 156830 Nr: 892-57.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.I. Trata-se Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos, 

proposta por Leonardo Mendes Campos, menor impúbere, neste ato 

representado pela sua genitora Luana Mendes da Silva, em desfavor de 

Diomar Alexandre Lopes Fraga. II. Compulsando os autos, notadamente do 

pleito à fl. 168, verifica-se que o menor encontra-se residindo na Comarca 

de Marcelândia/MT, com sua genitora, desta forma, a mudança de domicílio 

do infante e de sua responsável legal, afeta a competência para 

processamento da demanda.III. Com a devida vênia, entendo que a 

“perpetuatio jurisdictionis” nos casos de ações que visam proteção ou 

mesmo interesse de crianças ou adolescentes deve ser relativizada, pois 

o juízo do domicílio da infante mostra-se mais adequado para conhecer 

dos problemas relativos ao menor.IV. Desse modo, o juízo de Lucas do Rio 

Verde/MT mostra-se incompetente para processar o feito, utilizando-se 

como fundamento o princípio do juiz imediato, previsto no art. 147, I e II, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. No mesmo sentido:“PROCESSO 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO 

DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA E 

DAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ 

IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 7912 Nr: 1138-16.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - 

OAB:20.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Vistos, etc.

I. Defiro a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema 

Renajud.

II. Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

IV. Defiro, ainda, o pedido de inscrição do nome da parte Executada nos 

cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo 

Civil, através do Sistema SERASAJUD.

V. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

VI. De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a 

suspensão dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de 

Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano.

VII. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”

VII. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

IX. Cumpra-se, expedindo o necessário.

X. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81388 Nr: 599-98.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE 

CAMILO - OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:MT/13.512-A

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista o silêncio do executado, condeno o Executado Roberto 

Carvalho Barra por ato atentatório a dignidade da justiça, com a fixação de 

multa no percentual de 20% (vinte por cento) do débito em execução 

atualizado, a qual deve ser revertida em favor do Exequente Costa 

Sementes e Máquinas LTDA, com fundamento no art. 774, V, e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, vide o postulado às fls. 228/229.

 II. Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entenderde direito, sob pena de 

arquivamento.

III. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87136 Nr: 940-90.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUCIBELE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO 

BONSUCESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766/SP, Carla da Prato Campos - OAB:OAB-SP 156.844, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 16486-A, Flávia 

Almeida Moura Di Latella - OAB:OAB/MG 109.730, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63.440, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A MT, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102818/MG, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A, THIAGO MAHFUZ 

VEZZI - OAB:18017/A

 Vistos, etc.

I. Isento de custas conforme leitura do acordão, considerando que o Autor 

está sob a gratuidade judicial.

II. Arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.

III. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35980 Nr: 993-76.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR ALVES DE RAMOS, MARIA ITAMAR BUZZATTI 

DE RAMOS, NELSON ALVES DE RAMOS, CLÓVIS ALVES RAMOS, 

GILBERTO ALVES RAMOS, ESPÓLIO DE NICANOR RIBEIRO DE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Vistos, etc.

I. Considerando o disposto nos autos do Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1017586-74.2019.8.11.0000 (fls.447/450) bem como pelo 

deposito judicial constante aos autos às fls. 444v/445, dê-se fiel 

cumprimento a decisão constante às fls. 425/427.

II. Desta forma, intime-se a Senhora Perita quanto aos termos da decisão 

de fls. 425/427, liberando 50% (cinquenta por cento) do valor da perícia 

em seu favor imediatamente.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102639 Nr: 40-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME, EMERSON ANTUNES, VALERIA 

VALADARES DA COSTA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos, etc.

I. De proêmio, tenho por nula a citação por edital disposta nos autos, pois 

não houve esgotamento dos endereços de fls. 67/70, discriminados 

também à fl. 78.

II. Destaco ainda que, pela desídia do Exequente, a citação não retroagira 

a interrupção da prescrição à propositura da ação.

 III. Intime-se o Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se 

quanto a ocorrência da prescrição.

IV. Com o aporte de manifestação pelo Banco Exequente, conclusos para 

deliberação acerca da prescrição, ou determinação para expedição de 

cartas precatórias simultâneas para todos os endereços ainda faltantes.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VI. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37166 Nr: 2203-65.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDC, VBDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B, TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - 

OAB:6163/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a inexistência de bens e cuidando-se de cumprimento de 

sentença, a ausência de bens não é causa de extinção, mas de 

suspensão.

 II. Defiro o pleito à fl. 275, de modo que determino a suspensão dos autos 

com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil, pelo 

período de 1 (um) ano.

III. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”

IV. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

V. Quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito, temos que o 

título judicial já satisfaz tal pretensão.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43538 Nr: 3846-24.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROMANCINI, NILVA ANA ROMANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBER MAX SANDER RIBEIRO, RODRIGO 

CORREA DE ALMEIDA FERREIRA, CLAUDIO MARTINELLI, HUGO 

FRANCISCO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/0, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - OAB:20031/O, ARTUR 

DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:18400/MT

 Vistos, etc.

I. Certifique-se a Secretaria Judicial quanto ao decurso do prazo para a 

contestação dos demais Requeridos, tendo em vista o pedido de revelia.

II. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106004 Nr: 1794-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OUCIJARIA DINIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:287251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

I. Defiro o postulado pela parte Requerente à fl. 87 dos autos.

II. Declaro a suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano, a iniciar-se 

na data de 11/02/2020.

III. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39092 Nr: 4118-52.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:24640/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:OAB MT 14.187

 Vistos, etc.

I. Remetam-se os autos à Fazenda Pública para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim
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 Cod. Proc.: 28178 Nr: 2325-49.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA MIZIARA JAJAH - 

OAB:OAB/SP 296.772, MARILDA MUNIZ DE PAULA - OAB:20690/0

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta pelo Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Consórcio Lucas do Rio Verde, conforme 

petição às fls. 309/310.

Na manifestação de fl. 311, a parte Executada informou a quitação do 

débito por meio de depósito judicial e postulou pela extinção do feito, com o 

qual anuiu a parte Exequente à fl. 314.

À fl. 318 a Secretaria Judicial expediu o alvará eletrônico de pagamento 

para a conta bancária informada pela Exequente.

Instada a se manifestar a parte Exequente permaneceu silente, conforme 

certidão de fl. 319.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas pela Executada Consórcio Lucas do Rio Verde, sem honorários.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 12884 Nr: 1676-26.2004.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLIR NADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS THONNIIGS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JORGE METZ - 

OAB:24916/RS

 Vistos, etc.

I. De proêmio, alterem-se os registros cartorários e o Sistema Apolo para 

“Cumprimento de Sentença”, consoante determinado à fl. 85, para fins de 

constar Derlir Nadin e Valdir Miquelin como Exequentes e Irmãos Thonnigs 

Ltda como Executado.

II. Sugiro que os Exequentes façam o peticionamento em conjunto para 

evitar descompasso no cumprimento dos atos.

III. De mais a mais, verifica-se a pesquisa de ativos financeiros às fls. 

178/180, com resultado infrutífero, de modo que expeça-se carta 

precatória, conforme postulado às fls. 184/185 e 187/188.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 13337 Nr: 2132-73.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIR NADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS THONNIIGS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JORGE METZ - 

OAB:24916/RS

 Vistos, etc.

I. De proêmio, alterem-se os registros cartorários e o Sistema Apolo para 

“Cumprimento de Sentença”, consoante determinado à fl. 264, para fins de 

constar Derlir Nadin e Valdir Miquelin como Exequentes e Irmãos Thonnigs 

Ltda como Executado.

 II. Sugiro que os Exequentes façam o peticionamento em conjunto para 

evitar descompasso no cumprimento dos atos.

III. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte Executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora “on line” via 

Sistema BACENJUD.

IV. Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em nome da 

parte Executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como 

termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que será juntado 

aos autos, providenciando-se, em seguida, a intimação da parte 

Executada acerca da constrição, nos exatos termos do § 3º do artigo 854 

do Código de Processo Civil.

V. A intimação da parte Executada será dispensada em caso de bloqueio 

de quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o 

valor das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 VI. Defiro, por fim, o pedido de inscrição do nome da parte Executada nos 

cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo 

Civil, através do Sistema SERASAJUD.

VII. Destarte, em consonância com o art. 517 do Código de Processo Civil, 

deve ser extraída certidão de inteiro teor para que possibilite o protesto a 

ser efetuado pela parte Exequente, incumbindo a esta a responsabilidade 

por tal ato.

VIII. De mais a mais, sendo infrutífera a pesquisa de ativos financeiros, 

expeça-se carta precatória, conforme postulado às fls. 375/376 e 

380/381.

IX. Cumpra-se, expedindo o necessário.

X. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90710 Nr: 4613-91.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELA NONATO DE OLIVERIA ZAVODINI, 

LEANDRO ZAVODINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 Vistos, etc.

I. Considerando o disposto na r. sentença à fl. 90 e no despacho à fl. 100, 

expeça-se alvara judicial para liberação de valores em favor do Executado 

Leandro Zavodini consoante dados bancários informados à fl. 111.

II. Após, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações 

de estilo.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98443 Nr: 4737-40.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Verifico que o Exequente solicitou a citação por edital sem se atentar 

para os endereços não explorados, assim, tenho por nula a citação por 

edital (fl. 88). Ademais, o A.R. de fl. 85v indica que o Executado estava 

ausente e a citação poderia então ser exaurida por carta precatória.

 II. Revogo também a nomeação do curador especial (Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso).

III. O simples decurso do tempo em que se busca citar o Executado 

pessoalmente não é compilado para fins de prescrição pois não houve 

inércia.

IV. Intime-se o Exequente Banco Bradesco S.A. para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

V. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 171127 Nr: 4305-45.2019.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO, 

RICARDO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO-JUCEMAT, CARTÓRIO FELIPETTO MALTA - 2º OFÍCIO, GILSON 

AMARAL MARQUES, EDGAR FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Em conformidade com a certidão de fl. 106, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo, considerando que o 

feito já fora digitalizado, sendo processado doravante via Sistema PJe sob 

o número 1000540-15.2020.8.11.0045

II. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004889-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CONEGLIAN BEZERRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EMBARGADO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Defiro ao embargante os benefícios da justiça gratuita. II. 

Sendo tempestiva a interposição, recebo os presentes embargos à 

execução. III. Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, 

ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu procurador, no prazo 

de 15 (quinze) dias. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002868-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002868-83.2018.8.11.0045 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: F. SANCHES & CIA LTDA - EPP Vistos, etc. I. Com 

fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei nº. 911/69 com redação dada pela 

Lei n° 11.343/2014, DEFIRO o requerimento de conversão postulado (id. n. 

24693951), e, em decorrência, converto a Ação de Busca e Apreensão 

em Ação de Execução. II. Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive 

no distribuidor, e retifiquem-se a autuação e registros cartorários para 

inclusão no polo passivo da lide executiva os Senhores Fernando 

Sanches, Alexandre de Oliveira Machado, Ricardo Faccin e Sandra Regina 

Prazeres Faccin (id. n. 24693951-Pág. 5). III. Cumprido os itens retro, 

cite-se a parte Executada para que efetue o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou 

indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá 

opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC. IV. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). V. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte Executada (CPC, art. 829, § 1º). VI. Não 

sendo encontrada a parte Executada, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, 

na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. VII. Caso 

a parte Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 

1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica. VIII. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. IX. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001211-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR SERPA OAB - MT20038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLETIVIDADE DE MANIFESTANTES (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001211-38.2020.8.11.0045 AUTOR(A): FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA 

DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA REU: COLETIVIDADE DE MANIFESTANTES 

Vistos, etc. I. Trata-se Ação de Obrigação de Fazer proposta por FS 

Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda em desfavor da 

Coletividade de Manifestantes. Consta na exordial, que a parte Autora 

exerce atividade industrial ligada a produção de etanol, nutrição animal e 

bioenergia, tendo como fonte primária o milho. Alega que dispõe de 

capacidade para produzir 530 milhões de litros de combustíveis por ano, 

sendo que a atividade depende do processamento do milho. Relata que 

para dispor do produto, contrata transportadoras, caminhoneiros 

autônomos e locais para realização do transbordo entre os armazéns de 

terceiros e a unidade da Autora, sendo que os deslocamentos são curtos. 

Sustenta ainda, que caminhoneiros autônomos não contratados pela 

Requerente estão realizando movimento local contra o valor do frete 

praticado, quando, então, desde o dia 02.03.2020 estão reunidos em 

frente aos armazéns utilizados no transbordo do milho, impedindo a 

retirada do produto e ameaçam a integridade física e moral dos 

funcionários da Autora, dos caminhoneiros não aderentes ao movimento, 

e impedir o acesso de todo e qualquer caminhão na unidade da 

Requerente. Informa que os atos do movimento extrapolam o direito de 

reunião, e acarretam em violação ao livre exercício da atividade econômica 

e o direito de ir e vir. Requer a parte Requerente em sede de antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência que a Coletividade de Manifestantes se 

abstenham de impedir o livre trânsito de veículos automotores destinados 

a regular desempenho da sua atividade, bem como de agredir fisicamente 

ou verbalmente os colaboradores da Autora. Postulou ao final pela 

procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência, 

condenação a indenização por eventuais perdas e danos, a título de 

lucros cessantes, bem como a condenação da parte Requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Com a inicial (id. n. 

29938214), juntou documentos. Manifestação da parte Autora no id. n. 

29954452, juntando o comprovante de pagamento das custas. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II. Da 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 
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art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Compulsando-se aos autos, depreende-se 

dos documentos acostados à exordial, que a parte Requerida exerce 

movimento de manifestação contra o valor do frete praticado, e que 

segundo a Autora estaria prejudicando o regular exercício da sua 

atividade industrial, mediante emprego de atos que importam em impedir a 

retirada do produto e ameaça a integridade física e moral dos funcionários 

da Autora, dos caminhoneiros não aderentes ao movimento, bem como 

ameaçam evitar o acesso de todo e qualquer caminhão na unidade da 

Requerente. Sustenta a Autora, que a conduta da parte Requerida macula 

o direito de reunião e acarreta em violação ao livre exercício da atividade 

econômica, do exercício do trabalho e o direito de ir e vir. Nesse cenário, a 

priori vislumbra-se a abordagem dos preceitos constitucionais do direito de 

locomoção (art. 5°, XV, da CF), do direito de reunião (art. 5°, XVI, da CF), 

exercício do trabalho, ofício ou profissão (art. 5°, XIII, da CF) e da ordem 

econômica (art. 170, parágrafo único, da CF). Os preceitos constitucionais 

que fundamentam o Estado Democrático de Direito devem ser aplicados 

sobre a ótica de que seu exercício não implique em ofensa ou violação de 

outro preceito constitucional, sendo medida de direito a manutenção de um 

sistema harmônico e coeso, com prevalência dos direitos constitucionais 

de maior proeminência. Assim, o exercício do direito de reunião, nos 

termos do estampado no art. 5°, XVI, da Constituição Federal, deve 

realizar-se de forma pacífica, sem armas e em locais aberto ao público, 

sob pena de violar o próprio direito que se visa proteger. Nestes termos, 

deve ser assegurado o exercício de reunião pela Coletividade de 

Manifestantes, garantido o direito de reivindicar o que entende adequado, 

desde que em observância aos preceitos constitucionais em sua 

totalidade, não sendo possível seletividade, inclusive, quanto a garantia da 

integridade física e verbal daqueles que não aderiram ao direito de 

reunião. Contudo, o direito de reunião não pode implicar em obstrução ao 

exercício do direito de ir e vir, sendo certo que a Magna Carta garante a 

locomoção de maneira livre em todo o território nacional, nos tempos de 

paz, consoante redação do art. 5°, XV, da Constituição Federal. De modo 

que, não merece guarida atos que prejudiquem o livre acesso aos 

armazéns relacionados com a atividade da Autora ou sua própria unidade, 

devendo ser garantido o trânsito de pessoas e veículos em seus 

regulares termos. Acrescenta-se, também, que a Coletividade de 

Manifestantes em exercício do direito de reunião, em qualquer hipótese 

(regular ou irregular), não dispõe de autoridade para impedir o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, não podendo obstaculizar o acesso 

de outros colaboradores que pretendem realizar o transporte ou de todo 

que qualquer funcionário que pretende desempenhar função junto aos 

armazéns relacionados com a atividade industrial da parte Requerente, ou 

sua própria unidade. A garantia do exercício de trabalho, ofício ou 

profissão tem natureza de direito fundamental, uma vez que localizado no 

rol do art. 5°, XIII, da Constituição Federal. Releva notar, que o próprio 

direito da Coletividade de Manifestantes em buscar, seguindo interesses 

próprios, melhores condições de trabalho (melhoria do valor do frete), 

encontra amparo justamente no fato de poderem livremente exercerem o 

seu trabalho, ofício ou profissão. Por fim, seguindo a relação dos 

preceitos constitucionais acima expostos, à Autora deve ser assegurado 

o exercício da sua atividade econômica frente a situação disposta nesta 

lide, enquanto calcada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, a 

teor do art. 170, “caput”, e parágrafo único, da Constituição Federal. 

Corroborando o exposto, eis o ensinamento da doutrina de Pedro Lenza: 

“A constituição deve ser sempre interpretada em sua globalidade como um 

todo e, assim, as aparentes antinomias deverão ser afastadas. As normas 

deverão ser vistas como preceitos integrados de um sistema unitário de 

regras e princípios. [...] Muitas vezes associado ao princípio da unidade, 

conforme anota Canotilho, “... na resolução dos problemas 

jurídico-constitucionais deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de 

vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade 

política. Como tópico argumentativo, o princípio integrador não assenta 

numa concepção integracionista de Estado e de sociedade (conducente a 

reducionismos, autoritarismos, fundamentalismos e transpersonalismos 

políticos), antes arranca da conflitualidade constitucionalmente 

racionalizada para conduzir a soluções pluralisticamente integradoras”. 

[...] Partindo da ideia de unidade da Constituição, os bens jurídicos 

constitucionalizados deverão coexistir de forma harmônica a hipótese de 

eventual conflito ou concorrência entre eles, buscando, assim, evitar o 

sacrifício (total) de um princípio em relação a outro em choque.” (LENZA, 

Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

135/136). (Sem grifos no original). Pelo que consta dos autos, em 

cognição sumária do conjunto fático-probatório coligido, tenho que 

restaram comprovados todos os requisitos legais ensejadores da 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência instada pela Requerente. No 

tocante aos requisitos do art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, 

verifica-se a presença manifesta da existência de probabilidade do direito, 

decorrente do impedimento quanto ao exercício do direito de locomoção e 

do exercício do trabalho, ofício ou profissão, por atos da parte Requerida, 

bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a parte Autora se encontra na iminência de sofrer 

prejuízos de grande monta e ver obstada o exercício de sua atividade 

econômica ou dos armazéns ligados a sua atividade. Assim, para fins 

deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na 

inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. III. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: 

DETERMINAR que a Requerida Coletividade de Manifestantes se abstenha 

de impedir a livre locomoção de pessoas e veículos junto a toda e qualquer 

instalação/armazéns relacionados com a atividade da parte Autora, ou sua 

própria unidade, sendo garantido o livre acesso pelas vias, sob pena de 

multa; DETERMINAR que a Requerida Coletividade de Manifestantes se 

abstenha de praticar toda e qualquer ação/ato que implique em ofensa a 

incolumidade de bens e pessoas envolvidas nas operações da Autora, 

inclusive, de seara física e verbal, sob pena de multa, além de 

responsabilização criminal e civil a ser imputado ao pretenso agressor, em 

observância a legislação penal e civil; DETERMINAR que a violação dos 

preceitos desta decisão, implicará em multa de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a cada um dos agentes violadores; sendo agravada a multa em R$ 

5.000,00 por hora nos casos de obstrução de vias ou operações ligadas a 

atividade da Requerente, porquanto derivadas de violação de garantias 

constitucionais, postulados máximos de todo ordenamento jurídico, e 

bases do Estado Democrática de Direito. Atinente a aplicação de multa, ao 

Magistrado é facultada a adoção de medidas de caráter coercitivo para 

regular cumprimento do comando judicial, nesse ponto, eis importante 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO - 

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO EM 

CARTÃO DE CRÉDITO com reserva de margem consignável (RCM) - 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - PRESENÇA REQUISITOS - ART 

300 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO 

- REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e 

prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo 

se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas 

coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.“ (N.U 

1000473-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). (Sem 

grifos no original). IV. Da Citação e Audiência de Conciliação. IV.1 

Considerando que no atual estado da lide, desconhece-se a presença de 

liderança pessoal ou associativa da Coletividade de Manifestantes, resta 

prejudica a designação de audiência de conciliação. IV.2 Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 

344 do Código de Processo Civil. IV2.1 Outrossim, por ocasião da citação 

da parte Requerida, determino a(o) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça que 

proceda com a identificação individual destes, notadamente, quanto ao 

nome e documentos pessoais, para fins de identificação processual e 

imputação de eventual responsabilidade; IV.2.2 Como medida de garantir a 

identificação, no ato de citação (o) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça deverá 

fotografar todos os caminhões envolvidos na Coletividade de 

Manifestantes, de maneira especial as placas. IV.3 Considerando a 
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natureza coletiva da parte Requerida, tenho por prudente a aplicação do 

art. 554, § 1°, do Código de Processo Civil para fins de: IV.3.1 Determinar a 

citação pessoal dos manifestantes que foram encontrados nos locais e 

por edital dos demais; IV.3.2 Determinar a intimação do Ministério Público e 

da Defensoria Pública quanto aos termos da demanda. V. De mais a mais, 

considerando eventual resistência pela parte Requerida, defiro desde logo 

o reforço policial para cumprimento desta decisão, devendo o ofício 

requisitório ser expedido para que a autoridade policial cumpra com 

ponderação a liminar. VI. Intime-se. VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VIII. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002065-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA ANDRADE CORTES (EXECUTADO)

EVANDRO CELLA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE AUTORA, PROVIDENCIE O SOLICITADO 

PELO JUIZO DE NOVA UBIRATÃ-MT.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002626-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON CHORE LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002626-90.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: ELIVELTON CHORE LEITE 

EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. A parte autora pretende o 

cumprimento de sentença de suposta condenação da ré no montante de 

R$ 10.000,00. Compulsando a documentação trazida aos autos, constato 

a inexistência de condenação da ré que favoreça a parte autora, 

mormente pelo fato de que o acórdão proferido julgou improcedente a 

apelação e, por consequência, foi mantida a sentença combatida que 

julgou improcedentes os pedidos do autor. Assim, intime-se a parte autora 

para esclarecer em que consiste o interesse de agir nestes autos, sob 

pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 6 

de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001297-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP82329 (ADVOGADO(A))

RICARDO BRITO COSTA OAB - SP0173508A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001297-43.2019.8.11.0045 AUTOR(A): BRF S.A. REU: ADAO BENEDITO 

FERNANDES DE ALMEIDA Vistos etc. O requerente pugnou pela 

redesignação da audiência de conciliação designada para a data de 

10.03.2020, haja vista que sequer houve expedição do mandado de 

citação do requerido para comparecimento (ID 29830032). No caso em 

tela, constato que a citação do requerido para comparecimento ainda não 

foi expedida e, por consequência, a audiência designada restará 

prejudicada. Dessa maneira, acolho a justificativa apresentada pela parte 

autora e redesigno audiência de conciliação para o dia 02.06.2020 às 

13h30min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 6 

de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39742 Nr: 4693-60.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOUSQUER & MOUSQUER LTDA-ME, 

RODERJAN APARECIDO MOUSQUER, ROSELI MUNIZ SILVEIRA 

MOUSQUER, URSULA MARILYN MOUSQUER, JAIR ANTONIO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, procedi com o desentranhamento dos documentos 

conforme deferido em sentença de fls. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117343 Nr: 8029-96.2015.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS 

LTDA, VINICIUS MARTINS BATISTA, LUIZ AUGUSTO RANGEL, JEFERSON 

DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT., 

impulsiono estes autos e intimo a parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias se manifestar quanto a inexitosa tentativa de citação do avalista 

Jeferson da Silva Arruda, consoante AR juntado à fl. 136.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005465-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELSON DA CONCEICAO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005465-88.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: DANIELSON DA CONCEICAO 

COSTA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Intime-se o Executado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

incidência de multa e de honorários advocatícios, ambos na porcentagem 

de 10% (dez pontos percentuais). Efetuado o pagamento parcial do débito, 

a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). 

Certificado o decurso do prazo de pagamento voluntário e de impugnação, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias e, em seguida, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 3 de março de 2020. 
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Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000926-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DELURDES RICHTER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000926-45.2020.8.11.0045 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TEREZINHA 

DELURDES RICHTER ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Intime-se o executado para, querendo, 

impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o decurso 

do prazo sem manifestação, expeça-se precatório ou requisição de 

pequeno valor, nos termos do art. 535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso 

de impugnação, intime-se o exequente para, querendo, manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 3 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002666-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DA SILVA COSTA MARTINHAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002666-72.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: DENISE DA SILVA COSTA 

MARTINHAGO EXECUTADO: J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME 

Vistos etc. Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa e de 

honorários advocatícios, ambos na porcentagem de 10% (dez pontos 

percentuais). Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). Certificado o 

decurso do prazo de pagamento voluntário e de impugnação, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias e, em seguida, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Lucas do Rio Verde, 4 de março de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006098-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINDA DE OLIVEIRA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1006098-02.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: CAROLINDA DE OLIVEIRA 

SILVEIRA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. Segundo consta no endereçamento da peça ora 

apresentada, trata-se de cumprimento de sentença do processo 

2420-98.2015.811.0045 – 123731, o qual tramitava fisicamente perante a 

6ª vara desta Comarca. Diante do exposto, declaro a incompetência deste 

Juízo para apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes 

autos à Sexta Vara desta Comarca. Às providência. Lucas do Rio Verde, 

4 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002065-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA ANDRADE CORTES (EXECUTADO)

EVANDRO CELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002065-71.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: 

EVANDRO CELLA, ADELINA ANDRADE CORTES Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução por quantia certa proposta por Fiagril Ltda em desfavor 

de Evandro Cella e Adelina Andrade Cortes Cella, todos devidamente 

qualificados nos autos. Narra, em síntese, que é credora da quantia de R$ 

31.031,45, conforme instrumento de confissão e novação de dívida 

juntada aos autos, correspondente a parcela vencida e inadimplida na data 

aprazada de 30.03.2014. Os executados, embora citados (ID 13665229), 

deixaram transcorrer o prazo para pagamento voluntário do débito e não 

há notícias de eventual oferecimento de embargos à execução, conforme 

certificado nos autos (ID 15582277). A exequente pugnou pela penhora de 

bens dos executados até o montante atualizado da dívida (ID 14800128) e 

reiterou o requerimento com a indicação de bens à penhora (ID 20237577). 

A exequente reiterou seus pedidos e requereu também a penhora de 

eventual produção de grãos dos executados e a inclusão no cadastro de 

inadimplentes (ID 28610763 e 29910333). É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

exequente pugna pela penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome dos executados ante a inadimplência da obrigação. 

No que tange à pretensão de penhora de valores porventura existentes 

em conta corrente dos Executados, observo que se afigura plenamente 

cabível, diante do que dispõem atualmente os artigos 835, I, e 854 do 

Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) Art. 854. Para 

possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o 

juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na 

execução." Consoante se verifica por meio dos dispositivos legais acima 

transcritos, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores. Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, no 

valor de R$ 45.274,55 (quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos), depositados em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras em nome dos Executados (CPF 

662.962.691-53 e 818.459.441-00), por meio do sistema BACEN/JUD, 

conforme demonstrativo do débito juntado aos autos (ID 14800132). Sendo 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome dos Executados, intimem-nos acerca do bloqueio de valores, nos 

termos do artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o 

decurso do prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação, oficie-se à conta 

Única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

solicitando a vinculação do valor penhorado para estes autos e, em 

seguida, desde já autorizo a expedição de alvará em conta bancária a ser 

indicada pela exequente. Em caso de diligência negativa ou insuficiente, 

defiro o requerimento de buscas de bens via RENAJUD e INFOJUD. Caso a 

diligência supramencionada seja infrutífera, à conclusão para análise de 
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eventual penhora de produção de grãos (Id 28610763). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 6 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005626-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINA VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005626-98.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: UMBELINA VIEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Prestados os esclarecimentos, intime-se o executado para, querendo, 

impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o decurso 

do prazo sem manifestação, expeça-se precatório ou requisição de 

pequeno valor, nos termos do art. 535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso 

de impugnação, intime-se o exequente para, querendo, manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 6 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004785-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI OAB - MT20759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004785-06.2019.8.11.0045 AUTOR(A): MARINA DA SILVA GOMES REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Trata-se de ação de previdenciária proposta por Marina da 

Silva Gomes em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a emenda da inicial, a 

parte autora nada manifestou, deixando transcorrer “in albis” o prazo, 

conforme certificado nos autos (ID 29475146). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Verifica-se dos autos que fora concedido à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na 

inicial, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não 

providenciou a emenda da inicial (ID 29475146), não tendo cumprido o 

ônus judicial que lhe competia, sendo imperioso o indeferimento da petição 

inicial, eis que inviável se mostra a mantença do curso processual por 

impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante do exposto, INDEFIRO 

a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via de 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 06 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001840-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMON RODRIGUES OAB - SP169638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001840-46.2019.8.11.0045 REQUERENTE: CRISTIANE DANIELE BLATT 

REQUERIDO: MARCOS ALEXANDRE ELSINGA Vistos etc. Trata-se de 

ação de divórcio consensual proposta por Cristiane Daniele Blatt Elsinga e 

Marcos Alexandre Elsinga, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narram os requerentes, em síntese, que contraíram o matrimônio no dia 

11.05.2012 sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão 

de casamento juntada aos autos. Acrescentam que desta união adviera 

01 (um) filho menor e que não há bens a serem partilhados. Assim, ante a 

impossibilidade de reconciliação entre as partes, requerem que seja 

decretado o divórcio e homologado o acordo relativo aos alimentos, visitas 

e guarda do filho do casal. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Instado a manifestação, o Ministério Público opinou favorável 

à homologação (ID 22569065). É O RELATÓRIO. DECIDO. Processe-se em 

segredo de justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do CPC. Tendo em 

vista que os requerentes são maiores e capazes, não havendo nenhuma 

irregularidade ou vício processual a ser sanado preliminarmente, motivo 

pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o mérito. O artigo 226, § 6º, 

da Constituição da República, assim dispõe: Art. 226 (...) § 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Outrossim, com o 

advento da emenda constitucional de n.º 66/2010, não é mais necessário 

se comprovar o lapso temporal de dois anos de separação de fato para 

que haja a dissolução do casamento pelo divórcio. Por tudo o que fora 

acima exposto, e em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO 

o divórcio consensual requerido por Cristiane Daniele Blatt Elsinga e 

Marcos Alexandre Elsinga, bem como o acordo entabulado nos autos. Por 

consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio que ora se dissolve. Diante do exposto, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil. A requerente voltará usar o nome 

de solteira, qual seja, Cristiane Daniele Blatt. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez 

que beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das 

custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Transitado 

em julgado, expeça-se o competente mandado de averbação e, em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 4 de março de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

PROCESSO N. 1003993-52.2019.8.11.0045

REQUERENTE: PAMELA CRISTINA FERREIRA QUEIROZ

REQUERIDO: NILTON CEZAR CARDOSO PAIXAO

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL:

 A Requerente contraiu matrimônio com o Requerido em 06/11/2010, sob o 

regime da Comunhão Parcial de Bens, consoante cópia da certidão de 

casamento inclusa. A separação de fato do casal ocorreu no ano de 

2012, quando ambos decidiram pôr fim ao relacionamento. Nesta época, o 

casal morava em Brasília, foi então que a Requerente retornou à Belém e o 
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Requerido permaneceu na cidade de Brasília, no entanto, em endereço 

diverso do que moravam. Que, desde então, não manteve qualquer 

contato com aquele, motivo pelo qual não sabe informar acerca de seu 

paradeiro. Daí por que se constata a impossibilidade de continuidade da 

vida em comum do citado casal. Aliás, a possibilidade de reconciliação 

está descartada, vez que, desde a supracitada separação, a Requerente 

não mantém qualquer contato com o Requerido, apesar das infrutíferas 

tentativas de localizá-lo, razão pela qual a mesma postula o divórcio para 

regularizar tal situação de fato. Durante o matrimônio, o casal não adquiriu 

bens. Na citada união, adveio ao casal 02 (dois) filhos os menores R. C. Q. 

P., nascido no dia 02 de julho de 2010 e J. Q. P., nascido no dia 27 de 

novembro de 2012, conforme certidão de nascimento em anexo. DA 

GUARDA E PENSÃO À FILHA MENOR DO CASAL, BEM COMO A 

EX-CÔNJUGE Requer a parte Autora a guarda dos menores R. C.Q. P. e J. 

Q. P. uma vez que as crianças sempre estiveram sob a sua guarda após a 

separação do casal, recebendo amor, carinho, afeto, alimentos, enfim, 

tudo que uma criança necessita e merece para ser feliz. Por outro lado, 

não se pode deixar de destacar que o requerido, com a separação do 

casal, tem que contribuir para o sustento dos filhos, que não pode ficar a 

cargo exclusivo da requerente essa obrigação legal, já que aquela 

enfrenta dificuldades para suportar, sozinha, todo esse encargo 

financeiro. A necessidade dos menores são presumidas, englobando: 

alimentação, vestuário, moradia, educação, assistência médica e 

odontológica, dentre outras, naturais a qualquer criança da mesma faixa 

etária. Além disso, após a separação do casal, a Requerente não 

conseguiu manter o padrão de vida que tinha com o Requerido, já que 

nunca exerceu uma atividade profissional, sendo dependente 

economicamente do Requerido. Sendo assim, com a concessão da guarda 

dos filhos menores do casal à Requerente, impõe necessária a fixação de 

alimentos que devem ser pagos pelo Requerido aos menores. Em 

observância ao binômio necessidade x possibilidade, requer a fixação de 

alimentos no percentual de 32,02% (trinta e dois vírgula zero dois por 

cento) do salário mínimo vigente, que equivale a R$ 300,02 (trezentos 

reais e dois centavos), a serem pagos mediante depósito, até o dia 10 

(dez) de cada mês, em conta a ser informada pela Requerente. Dispõe o 

art. 229 da Constituição Federal, in verbis: "Os pais têm o dever de 

assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever 

de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade". O 

direito aos alimentos decorre do dever e poder familiar, e deve ser 

cumprido incondicionalmente, nos termos do art. 1.566, IV do Código Civil e 

enfatizado no art. 1.634, I, do mencionado Diploma Legal. Num. 2917901 - 

Pág. 2 Assinado eletronicamente por: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO - 

15/11/201716:59:10 . A Requerente dispensa para si, neste momento, 

qualquer tipo de pensão, visto que possui condições, ainda que modestas, 

de se manter. O pleito da Requerente encontra amplo respaldo na 

legislação pátria pertinente, especificamente nas normas insertas no artigo 

226, § 6° da Constituição Federal, verbis: "Art. 226 A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio."

Dá-se à presente o valor de R$ 3.600,32 (três mil e seiscentos reais e 

trinta e dois centavos), para efeito de alçada. Nestes Termos, Pede 

Deferimento. Ananindeua/PA, 14 de novembro de 2017. CAMILLA 

FACIOLA PESSOA LOBO DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL PRISCILA 

DOS SANTOS BEZERRA ESTAGIÁRIA DE DIREITO.

Despacho:" I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC.II. Conforme já verificado pelo juízo original, o 

endereço do requerido é desconhecido e como não consta número de 

CPF, não é possível fazer a pesquisa de endereço. Cite-se por edital 

(prazo mínimo) para contestar em 15 dias. Se não houver contestação, 

nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle para a defesa 

do requerido.III. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís 

Furim-Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003807-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BERTOLDO SANDRI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTOX SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte EMBARGADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de 

Guia de Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema 

conforme cada localidade selecionada para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002715-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 A TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REU)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, fique manifeste-se sobre a 

correspondencia devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004555-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENOIR MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR as Partes para que fiquem CIENTES da designação do inicio dos 

trabalhos periciais para o dia 29/04/2020 às 13 horas nas dependencias 

do foro da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, quando se deslocará ao 

local a ser periciado, conforme petição do perito judicial designado.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005516-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004714-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA FERRAZ CAFARO OAB - SP183437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de 

Guia de Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema 

conforme cada localidade selecionada para a realização da diligência.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004714-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA FERRAZ CAFARO OAB - SP183437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de 

Guia de Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema 

conforme cada localidade selecionada para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004606-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO MARTINS GARCIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004606-72.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência, no âmbito dos 

embargos de terceiro, se mostra imprescindível que, fundamentado em 

prova sumária suficiente, que traduza a plausibilidade do direito e 

verossimilhança da alegação e, ao mesmo tempo, demonstre a condição 

de terceiro possuidor ou proprietário do bem, objeto do ato de constrição 

judicial, desponte razoável a probabilidade de êxito da ação após cognição 

exauriente [art. 677 do Código de Processo Civil]. A prova sumária da 

posse, que justifica o deferimento da tutela de urgência, e autoriza o 

desbloqueio da constrição judicial, é aquela hábil/capaz de originar, no 

magistrado, a probabilidade de que o embargante é, efetivamente, o 

legítimo possuidor ou proprietário do bem. O Superior Tribunal de Justiça, 

através da edição da súmula 84, pacificou o entendimento de que “é 

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 

posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 

desprovido de registro”. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, denota-se, em um juízo de cognição 

não-exauriente, que subsistem evidências que demonstrem que o 

embargante, efetivamente, é legítimo possuidor do bem imóvel, registrado 

sob a matrícula imobiliária n.º 14.061 no Cartório do 1.º Ofício da Comarca 

de Colíder/MT, na medida em que, conforme escritura pública de compra e 

venda acostada ao ID n.º 23963392, em 07 de outubro de 2010, o 

embargante adquiriu da senhora Marli Teresa Terra a posse e direito de 

aquisição do domínio do imóvel retro mencionado, sendo que, por motivos 

desconhecidos, a escritura pública não foi levada a registro. Com efeito, 

nestes casos, não está a se negar que a propriedade do bem imóvel 

somente se adquire mediante o registro do título translativo no Registro de 

Imóveis [art. 530, inciso I do Código Civil de 1916; art. 1.245 do Código Civil 

de 2002], mas sim dando-se prevalência ao direito pessoal à posse. A 

ratificar tal posicionamento, extraem-se da jurisprudência os seguintes 

julgados: EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - 

POSSE ADVINDA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NÃO REGISTRADA. 1 - É admissível a oposição de embargos de 

terceiro fundados em alegação de posse advinda de escritura pública de 

compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro (Súmula nº 

84 do STJ). 2 - Comprovada a posse decorrente de escritura pública de 

compra e venda de imóvel firmado com a parte executada, é de se julgar 

procedentes os embargos de terceiro. 3 - A decisão que julga 

procedentes os embargos de terceiro com base na comprovação da 

posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel não 

registrado não nega vigência aos arts. 530, I, do Código Civil de 1916 e 

1.227, 1.245 e 1.417 do novo Código Civil, uma vez que não se está a 

negar que a propriedade se adquire pelo registro, e sim a dar prevalência 

ao direito pessoal do possuidor à aquisição do domínio, sobre o direito, 

também pessoal, do credor receber o que lhe é devido. (TRF4, AC 

5043613-50.2016.4.04.9999, SEGUNDA TURMA, Relatora CLÁUDIA MARIA 

DADICO, juntado aos autos em 26/10/2016) – grifos inexistentes no texto 

original CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. 

INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem verificou que a escritura definitiva 

de compra e venda é anterior à decisão de indisponibilidade do bem 

proferida em Ação Civil Pública. 2. "É admissível a oposição de Embargos 

de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de 

compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 

84/STJ). 3. O STJ já teve a oportunidade de consolidar jurisprudência no 

sentido de que, mesmo que não houvesse registro do imóvel em nome de 

terceiro, a mera celebração de compromisso de compra e venda já 

constituiria meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel (AgRg no 

AREsp 449.622/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 11/3/2014, DJe 18/3/2014). 4. Recurso Especial não provido. 

(STJ – REsp 1640698/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) – grifos inexistentes no 

texto original. Assim, comprovada a posse do imóvel penhorado, a qual foi 

adquirida anterior à própria emissão do título executivo que embasa a 

demanda executiva n.º 1002954-25.2016.811.0045 (cédula de crédito 

bancário emitida em 12 de novembro de 2015, conforme cópia acostada 

ao ID n.º 3277819 dos autos da demanda executiva), incabível a 

manutenção da constrição judicial. Logo, a princípio, está demonstrado, 

ainda que a título precário, a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni 

iuris’). De outro viés, creio que o embargante logrou êxito em expor 

situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora 

da prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu direito à posse 

(‘periculum in mora’). Ante o exposto, uma vez demonstrados, em juízo de 

cognição não exauriente, a plausibilidade do direito invocado e o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência e, como consequência direta, Determino a suspensão dos atos 

executivos em relação ao imóvel objeto da matrícula imobiliária n.º 14.061 

do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Colíder/MT, mantendo o 

embargante na posse do bem, até nova decisão em contrário. 

Certifique-se a presente decisão na execução que tramita em apenso sob 

o nº 1002954-25.2016.811.0045. Proceda-se a intimação da embargada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne os embargos de 

terceiros. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002516-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

APARECIDA MAIELO BARRETO OAB - 006.118.771-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ALINE PINHEIRO OAB - MT25641/O (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002516-91.2019.8.11.0045. Considerando-se a existência 

de evidências que demonstram que o requerente faleceu (ID n.º 

23689434), com lastro no conteúdo normativo do art. 313, inciso I do 

Código de Processo Civil, Determino a Suspensão do andamento do 

processo. A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de 

especificar se foi ajuizada ação de inventário ou de arrolamento de bens 

deixados em virtude do falecimento do ‘de cujus’ Antônio Carlos Barreto. 

Intime-se o advogado que patrocina os interesses do autor, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, promova a habilitação dos sucessores 

do falecido, na forma do art. 687 ‘usque’ art. 692, todos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de dezembro de 

2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002757-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BAPTISTA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAR a Parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003454-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA TOPANOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENILDA OLIVEIRA FERREIRA OAB - RO7559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

 

INITMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias impugne a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000676-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PAGANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002083-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALENCAR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88490 Nr: 2374-17.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE-COOP. DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência. ENDEREÇOS Rua 

Curitiba, 836/n,, Bairro: Setor Industrial E Rua Berilo, n° 977-N, Distrito 

Industrial III, Lucas do Rio Verde/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84037 Nr: 3549-80.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Exequente para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21222 Nr: 2517-50.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLENE DA LUZ DE QUADROS, CDQI, CDQI, LHDQI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANE MARIANI BARAZETTI - OAB:21074-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANE MARCON, 

para devolução dos autos nº 2517-50.2006.811.0045, Protocolo 21222, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112882 Nr: 5429-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDLDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANE MARIANI BARAZETTI - OAB:21074-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANE MARCON, 

para devolução dos autos nº 5429-05.2015.811.0045, Protocolo 112882, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 166596 Nr: 1752-25.2019.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSP, KPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Portanto, diante desta moldura, levando-se por linha que o executado não 

apresentou justificativa plausível, que desfrutasse da especial virtude de 

impossibilitá-lo de efetuar o cumprimento da obrigação, dado à ausência 

da quitação integral da obrigação alimentar, INDEFIRO a justificativa e, 

como prudência, DETERMINO a realização de nova intimação do devedor 

DETERMINO a intimação do devedor, mediante mandado judicial, para que, 

no prazo de 03 (três) dias, concretize o pagamento integral da dívida 

alimentar, comprove que já o fez ou justifique a impossibilidade de realizar 

a quitação [art. 528 do Código de Processo Civil], ou então pague a dívida 

em 2 (duas) parcelas mensais e sucessivas, conforme contraproposta 

apresentada pela exequente, sob pena de protesto da decisão judicial e 

de decretação da prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses [art. 
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528, § 3.º do Código de Processo Civil].As prestações vencidas durante o 

trâmite da execução serão incluídas no saldo devedor, para fins de 

quitação [art. 528, § 7.º do Código de Processo Civil; Súmula n.º 309 do 

STJ]. Valor total do débito: R$ 2.606,71 (dois mil, seiscentos e seis reais e 

setenta e um centavos), atualizado até 25/09/2019. Exaurido o prazo para 

pagamento, intime-se à exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifeste. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 

2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103417 Nr: 527-09.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - ME 

(DROGARIA FARMACENTER), CLAUDIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR 

RIGHI - OAB:8484/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - 

OAB:MT/4.255, MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - 

OAB:16711

 Processo n.º 527-09.2015.811.0045.

INDEFIRO o pedido que visa a aplicação de medida coercitiva ao 

executado, consistente na emissão de ordem judicial de suspensão da 

CNH. É que, de acordo com a norma de regência, a ação de execução se 

desenvolve de maneira menos gravosa para o devedor [ar. 805 do Código 

de Processo Civil]. Por conseguinte, considero que a medida coercitivas 

postulada pela exequente, sem esgotar os demais meios para a satisfação 

da dívida (visto que, na hipótese concreta, foi apenas determinada, em 

uma oportunidade, a penhora de ativos financeiros através do sistema 

BacenJud, com parcial êxito, e consulta de bens através do sistema 

RenaJud, que logrou encontrar um veículo de propriedade do executado), 

ultrapassam às esferas da proporcionalidade e da razoabilidade [art. 8º do 

Código de Processo Civil/2015], e ferem o direito de ir e vir do executado 

[art. 5º, inciso XV da Constituição Federal]. Nesse sentido: TJRS, Agravo 

de Instrumento n.º 70075716423, 14.ª Câmara Cível, Relator: Miriam A. 

Fernandes, julgado em 30/10/2017; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70074313206, 7.ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, julgado em 24/10/2017.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117560 Nr: 8170-18.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPN, JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 8170-18.2015.811.0045.

Considerando-se que o executado não foi localizado pelo oficial de justiça 

por motivo/causa transitória, visto que no mesmo endereço foi citado no 

processo que tramita em apenso, determino o desentranhamento do 

mandado judicial, a fim de que seja realizada nova tentativa de intimação 

do devedor, nos termos da decisão encartada na fl. 80 dos autos.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29748 Nr: 3879-19.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO JAPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:MT 9.973

 Processo n.º 3879-19.2008.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30673 Nr: 917-86.2009.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, LEANDRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:MG/102.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 917-86.2009.811.0045.

Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19745 Nr: 1047-81.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie 

o pagamento da diligência do oficial de justiça mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

Edital Intimação

Prazo do Edital: 30 Dias

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO 

DOS SANTOS FIALHO

PROCESSO n. 1000607-19.2016.8.11.0045

Valor da causa: R$ 500,00

ESPÉCIE: [Interdição, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de 

Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

 POLO ATIVO: Nome: JOSE ANTONIO PAVEZI

POLO PASSIVO: Nome: ADRIANA ALVES SOARES PAVEZI

CURADOR Nome: JOSE ANTONIO PAVEZI, CPF nº 846.390.919-15 

Endereço: RUA TUPÃ, 1677, E, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTERDITADA: Nome: ADRIANA ALVES SOARES 

PAVEZI, CPF sob nº 008.097.699-99

Endereço: RUA TUPÃ, 1677, E, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - 
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MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE à interdição 

decretada na r. sentença proferida nos autos supracitados, abaixo 

transcrita, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: Processo n.º 1000607-19.2016.8.11.0045. Jose Antonio 

Pavezi, devidamente qualificada, propôs Ação de Interdição em desfavor 

de Adriana Alves Soares Pavezi, regularmente qualificada, aduzindo, em 

síntese, que a requerida é pessoa portadora de debilidade que a impede 

de reger, por si, os atos da vida civil. Pugnou, ao final, pela procedência 

do pedido para o fim de ser decretada a interdição da requerida. Foi 

deferida a curatela provisória e procedida à citação e ao interrogatório da 

requerida. Foi nomeado curador especial em favor da curatelanda, que 

apresentou impugnação sustentando a necessidade de realização de 

perícia técnica. Postulou, ao final, pela improcedência do pedido. Foi 

procedida à realização de avaliação psicossocial (evento nº 8738414) e 

perícia médica (evento nº 9214299). Encerrada a instrução, as partes 

apresentaram memoriais escritos reiterando seus pedidos (eventos nº 

11558494 e nº 11857057). O Ministério Público, com vista, manifestou-se 

pela procedência da ação (evento nº 12222640). Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os ditames 

processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Primeiramente, 

perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbro que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo laudo 

médico pericial elaborado (evento nº 9214299), que dá conta de que a 

requerida apresenta grave doença, diagnosticada sob o CID F316 

(transtorno afetivo bipolar grave, instabilidade de humor grave, 

agressividade, surtos psicóticos constantes, estabilidade medicamento 

dependente, inclinação ao suicídio, episódios maníacos e 

maníacos-depressivos), e que a mesma apresenta incapacidade total e 

permanente para a prática dos atos da vida civil. Além disso, os laudos 

médicos apresentados com a petição inicial, encartados nos eventos nº 

1090456, 1090457, 1090458, 1090460, 1090461 e 1090466, corroboram o 

resultado da prova pericial levada a efeito na presente demanda, de forma 

a atestar, estreme de dúvidas, que a interditanda apresenta quadro clínico 

que conduz à conclusão de que não reúne o discernimento necessário 

para a realização dos atos da vida civil, de tal sorte a caracterizar-se 

como relativamente incapaz [art. 4.º, inciso III do Código Civil de 2002], 

considero que a decretação da curatela é medida que se impõe. Quanto 

ao alcance da curatela, importa registrar, por oportuno, que o Brasil é 

signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009 – e, portanto, tem 

‘status’ equivalente ao de emenda constitucional [art. 5º, §3º da CRFB/88] 

–, tendo assumido o propósito de assegurar e promover o pleno exercício 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com 

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua 

deficiência [art. 1º], reconhecendo que as pessoas com deficiência gozam 

de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas 

em todos os aspectos da vida [art. 12.2]. Em função dessa igualdade 

quanto ao gozo da capacidade legal, foi promulgado o Estatuto da Pessoa 

Com Deficiência – Lei nº 13.146/2015 –, que alterou o disposto no art. 3º 

do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 –, limitando a hipótese de 

incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 16 anos, ou seja, ao 

critério etário, afastando as situações de deficiência. Vale ressaltar, 

ainda, que o art. 85, da Lei nº 13.146/2015, estabeleceu, expressamente, 

que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa com deficiência o 

direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto [§ 1º]. Todavia, não se pode 

olvidar que a adequação da capacidade de absoluta para relativa – nas 

hipóteses que se enquadrem no art. 4º do Código Civil – ao mesmo tempo 

em que amplia as possibilidades de exercício dos direitos e deveres 

inerentes à personalidade jurídica pelo portador de deficiência, não deve 

implicar em mecanismo de abandono e desamparo à pessoa que não 

possa exprimir validamente a sua vontade. Nesse aspecto, aliás, tanto a 

Convenção de ‘status’ constitucional [art. 12.4], quanto o Estatuto da 

Pessoa Com Deficiência [art. 84, §3º], estabelecem a possibilidade de 

aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da capacidade legal 

conforme as necessidades de cada caso concreto, de maneira que o 

ordenamento jurídico não deixa ao desamparo as pessoas portadoras de 

deficiência, ainda que agora as classifique como relativamente capazes 

[art. 4º, inciso III do Código Civil]. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se em consideração o caso concreto, em que restou fartamente 

demonstrado que a requerida ostenta quadro clínico que a obstaculiza 

e/ou incapacita de, só por si, administrar e reger, na sua plenitude, suas 

atividades cotidianas da vida civil, entendo que o alcance da curatela deve 

envolver os atos de conteúdo patrimonial e negocial, o direito ao voto – em 

razão da ausência de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde da curatelada. Como curador definitivo de Adriana 

Alves Soares Pavezi deve ser nomeado o requerente Jose Antonio 

Pavezi, marido da requerida, o qual vem dispensando os cuidados 

necessários à interditanda, conforme se observa do teor do estudo social 

encartado no evento nº 8738414 – págs. 1/5. Dispenso o curador da 

prestação de contas a cada ano, embora exigida pela legislação de 

regência [art. 84, § 4º da Lei nº 13.146/2015], haja vista a inexistência de 

bens imóveis em nome da interditanda (evento nº 3050406) e a modesta 

situação financeira da família (evento nº 8738414), sendo dedutível que o 

benefício previdenciário será totalmente despendido na sua própria 

subsistência. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

"APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. GANHOS MÓDICOS. 

DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA. Consideradas as particularidades do 

caso, em que se observa que a interditada não titula patrimônio e recebe 

benefício previdenciário modesto, mostra-se desarrazoada a 

determinação de prestação de contas de forma anual, de modo que a 

dispensa operada na sentença deve ser mantida. APELO DESPROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70077749265, Oitava Câmara Cível, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 18/10/2018). "APELAÇÃO. 

INTERDIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CURADOR EM PRESTAR CONTAS. 

DISPENSA. Desnecessária a imposição de prestação de contas periódica, 

ante ao fato da interditada não possuir bens, nem renda expressiva, e a 

curatela ser exercida pelo mãe. A prestação de contas visa à proteção 

dos bens dos incapazes no presente caso sua imposição só tornaria 

ainda mais penoso o difícil encargo da mãe. Apelação desprovida." (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70074797176, Sétima Câmara Cível, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido vertido na peça inicial por Jose Antonio Pavezi em desfavor de 

Adriana Alves Soares Pavezi, para o fim de: a) Decretar a curatela da 

requerida, Adriana Alves Soares Pavezi, declarando-a relativamente 

incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, na forma do art. 

4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do Código Civil de 2002; b) Fixar 

os limites da curatela, nos termos do art. 755, inciso I, do Código de 

Processo Civil, à prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial, bem 

como ao gerenciamento do tratamento de saúde da curatelada; c) 

Confirmar a curatela provisória precedentemente concedida e, como 

corolário, nomear-lhe curador definitivo o requerente Jose Antonio Pavezi, 

forte no art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante a confecção de termo 

de compromisso nos autos; d) Determinar a extração de ofício, 

remetendo-o ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos 

direitos políticos da curatelada; e e) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Proceda-se à inscrição do presente 

veredicto no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e à sua 

publicação, tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) 

oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, também como no sítio 

do Tribunal e na plataforma de edital do CNJ por 06 (seis) meses, na forma 

do art. 9.º, inciso III do Código Civil e art. 755, § 3.º do Código de Processo 

Civil. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil para averbação. Considerando-se que se exauriu sem 

impugnação, o prazo de manifestação das partes sobre o teor do laudo 

pericial, Determino que se expeça requisição de pequeno valor, com o 

intuito de proceder ao pagamento dos honorários do perito. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso. Custas processuais pela parte autora, ficando 

suspensa a exigibilidade da cobrança, devido à concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo 

Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 

de fevereiro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 
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alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME PEREIRA DIAS, 

digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de fevereiro de 2020.Guilherme Pereira 

Dias (Assinado Digitalmente)Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 113521 Nr: 5802-36.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674

 Vistos etc.,1. Do crime descrito no artigo 306, da Lei nº. 

9.503/1997Compulsando os autos, verifico que da data do recebimento da 

denúncia (27/09/2016) até o presente momento já transcorreu lapso 

temporal superior há 03 (três) anos, sem que houvesse, sequer, sido 

realizada a citação pessoal do acusado. Desta forma, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para manifestar acerca da prescrição virtual do 

presente feito.Após, voltem-me os autos conclusos.2. Do crime descrito 

no artigo 330,do Código PenalAnalisando detidamente os presentes autos, 

verifica-se que o Estado, indubitavelmente, perdeu o seu direito de punir, 

haja vista haver-se consumado o instituto da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.A extinção da punibilidade do agente torna-se 

absolutamente necessária, por tratar-se de disposição cogente, podendo 

inclusive ser decretada de ofício. Nesse sentido:STJ: “(...) A prescrição 

penal, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida e declarada 

em qualquer fase do processo, inclusive de ofício. Prescrição declarada”. 

(EJSTJ 35/317).Ora, apura-se a prática do crime descrito no artigo 330, do 

Código Penal, o qual é apenado com detenção de 15 (quinze) dias a 06 

(seis) meses, e multa.Com efeito, levando em consideração a pena 

privativa de liberdade máxima cominada ao mencionado delito, constata-se 

que o lapso temporal exigido para ocorrência da prescrição é de 03 (três) 

anos, conforme o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal 

Brasileiro.Assim sendo, desde a data do recebimento da denúncia 

(27/09/2016) até o presente momento, transcorreu tempo superior a 03 

(três) anos, perdendo o Estado, portanto, o direito de punir.ISSO POSTO, 

com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal Brasileiro, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Isaias Eugênio, qualificado nos autos, em relação ao crime descrito no 

artigo 330, do Código Penal.3. Cumpra-se, com urgência, vez que trata-se 

de processo incluso na Meta nº. 02/2020 do CNJ.4. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39282 Nr: 4307-30.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE PEREIRA VAZ, DELEGACIA 

DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CIUPAK - 

OAB:21810

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o réu FABIO HENRIQUE, na pessoa de seu advogado, DR 

ANDERSON D. CIUPAK, OAB/MT 21.810, acerca do ofício nº 067/2020-DF 

juntado aos autos (fls. 203/215).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 118860 Nr: 8863-02.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIANA CARLINI CHAIDER DE PAULA, 

MARCOS ROBERTO GOMES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KIMBERLY SANTOS ROCHA - 

OAB:24.014/MT

 Autos n. 8863-02.2015 (Id. 118860).

Ação Penal Pública Incondicionada.

Réus: Sidiana Carlini Chaider de Paula e Marcos Roberto Gomes Dias.

Vistos etc.,

1. Diante do teor da cota ministerial de fls. 273/288, cancelo a audiência 

retro designada.

2. Intime-se a Defesa para apresentar os memoriais finais escritos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de março de 2020.

Hugo José Freitas da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98582 Nr: 4860-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI HOFFMANN, JUREMA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:MT 9.973

 Vistos etc.,

1. Ante a juntada de todas as missivas expedidas no presente feito, 

colham-se os memoriais escritos das partes, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

2. Em seguida, venham-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se, com urgência, vez que trata-se de processo incluso na 

Meta nº. 02/2020 do CNJ.

4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176632 Nr: 892-87.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALIU DINIZ FORTUNATO, FERNANDO 

ANHAIA ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de agosto de 2020, às 15h20min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Findo, proceda-se, também, com a finalidade de intimação do acusado 

acerca da audiência designada no Juízo Deprecante.

VI – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176638 Nr: 895-42.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALIU DINIZ FORTUNATO, FERNANDO 

ANHAIA ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 27 de agosto de 2020, às 15h30min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 
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audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 173603 Nr: 5965-74.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de maio de 2020, às 13h50min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Intime-se a Equipe Multidisciplinar do Fórum desta Comarca para que 

realize o acompanhamento da vítima, em especial no momento da 

audiência de instrução e julgamento.

VI - Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 172470 Nr: 5305-80.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VATISON MAURO BRATTI, ANDERSON JOSUE 

BRATTI, LUIZ CARLOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN JOSÉ CUNICO - 

OAB:53.242-PR

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de maio de 2020, às 16h10min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000042-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIANE OLIVEIRA DE FARIAS (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ASSENO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000042-50.2019.8.11.0045. EXECUTADO: NELCIANE OLIVEIRA DE 

FARIAS EXEQUENTE: FRANCISCA ASSENO DE ARAUJO Vistos. 

Considerando que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, 

ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor 

da dívida R$ 9.276,04 (nove mil, duzentos e setenta e seis reais e quatro 

centavos) em conta bancária e aplicações financeiras da parte executada 

FRANCISCA ASSENO DE ARAUJO (CPF: 700.006.582-60) e IDE 

TECNOLOGIA (CNPJ: 26.839.364/0001-53), através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Com a resposta dos comandos realizados pelos 

sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. Restando 

frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para que, no 

prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os bens sujeitos à 

penhora e seus respectivos valores, acompanhado da prova de 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo 

concedido ao devedor, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar novo comando 

pelos sistemas on line sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros 

bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto que, restando 

novamente frustrado o comando, o processo será arquivado, conforme o 

caso. Se já houve TRÊS TENTATIVAS frustradas de penhora on line, 

renove-se a conclusão (para Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito 

na tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no 

prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001086-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MONALISSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, para 

indicação precisa do endereço da parte reclamada, no prazo legal, a fim 

de que possa ser expedida a respectiva citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005879-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ZORTEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M FRANCISCO DA SILVA SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, diante do 

retorno negativo do Aviso de Recebimento de citação/intimação da parte 

reclamada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005066-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON MARTINS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, INTIMO a parte executada, por seu advogado e via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 
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conforme valor apresentado pela parte exequente, consignando que, caso 

não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 

10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 06 de março de 2020. 

Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005203-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MARIA KENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 17/04/2020, às 16h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS NOGUEIRA DE LIMA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 17/04/2020, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY CARDOZO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição TEMPESTIVA do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 06 de março de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16126 Nr: 354-78.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SÉRGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI VASSOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÉDIO APARECIDO TOSTA - 

OAB:4855

 Vistos..Imperioso salientar que o rito dos Juizados Especiais Cíveis, 

obedece ao disposto na Lei nº 9.099/95, que criou um microssistema com 

procedimentos próprios e simplificados, tendo como princípios norteadores 

a Celeridade, Economia Processual e Simplicidade que devem ser 

aplicados de forma pungente e irrestrita.Assim, os feitos em trâmite neste 

Juízo visam garantir uma prestação jurisdicional efetiva, utilizando-se das 

ferramentas procedimentais compatíveis com o rito adotado, a fim de não 

assemelhar-se ao rito comum ordinário.Nesse particular, o legislador 

ordinário não admitiu a postergação da solução jurídica na execução e a 

fim de evitar que os Juizados se transformem em depósito de processos 

parados, a exemplo de algumas varas da Justiça comum, em diversas 

Unidades da Federação, estabeleceu:Art. 53 . (…)§ 4º. Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto , devolvendo-se os documentos ao autor.Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei:§ 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes.Assim, a inexistência de indicação eficaz de bens penhoráveis leva 

a extinção da execução.À vista do exposto e sem mais delongas, 

DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 51, §1º c/c 

53, §4° da Lei nº 9.099/95.Expeça-se alvará de levantamento dos valores 

bloqueados em favor do exequente.Sem custas.Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20071 Nr: 1393-32.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:123970

 Vistos.

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).

Fundamento e decido.

Intimada a parte exequente para praticar ato essencial ao prosseguimento 

do processo, quedou-se inerte.

Assim sendo, inviável a manutenção do presente processo, eis que 

impossível o prosseguimento do feito sem a colaboração da parte 

promovente/exequente.

Patente, pois, o abandono da causa.

Ressalte-se a desnecessidade, no rito dos Juizados, de prévia intimação 

pessoal da parte para extinção do feito (Lei 9.099/95, art. 51, § 1º).

Denota-se a inércia da parte exequente no que se refere ao devido 

impulso processual; é dever do(a) advogado/parte acompanhar o 

processo e sempre velar por seu regular andamento; a falta de intimação, 

quando presente qualquer hipótese de extinção não enseja nulidade no 

procedimento dos juizados; assim, nestes casos de inércia, com o fito de 

se evitar a continuidade “ad eternum” do processo, o ordenamento jurídico 

impõe a sua extinção - artigo 51, §1º da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, com a ocorrência de uma das situações previstas no 

artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se o arquivamento deste 

processo DECRETANDO A EXTINÇÃO DO FEITO, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC, e 51, §1º da Lei 9.099/95.

De consequência, desconstitua-se a penhora levada a efeito às fls. 24.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 30519 Nr: 3813-39.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL NOERI ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 

- OAB:17589/MT, JOÃO SAULO DA SILVA COLMATI - OAB:MT/5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos, nota-se que foi adjudicado em favor do credor o 

bem JET SKI, MARCA KAWASAKI, REGISTRO NÁUTICO 483M2003000311 

como forma de pagamento do débito, objeto de cumprimento do mandado 

de remoção à fl. 94.

Colhe-se do aludido mandado que, quando da entrega do bem, houve 

recusa do seu recebimento por parte do exequente, que alegou que só o 

receberia depois que o bem adjudicado fosse revisado e estivesse em 

pleno funcionamento.

Nisso, sobreveio petição às fls. 99, em que o exequente pleiteia que o 

devedor seja intimado para entregar o bem adjudicado em pleno 

funcionamento, sob pena de incidência de multa.

Pois bem. Em que pese o requerimento do credor, tenho que ele não deve 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 364 de 913



prosperar. É que se o bem adjudicado é inservível para o abatimento do 

crédito exequendo, ainda que parcial, cabe ao exequente a indicação de 

outros bens para tal finalidade.

A presente ação não tem como objetivo entregar “JET SKI, MARCA 

KAWASAKI, REGISTRO NÁUTICO 483M2003000311 em pleno 

funcionamento e revisado”, nunca foi. Veja-se que se tal pleito fosse 

acolhido acabaria, em verdade, por desvirtuar a própria essência de ser 

da presente ação, transformando-a em obrigação de fazer, fora que o 

pedido formulado se revela prática inútil a satisfação do crédito 

perseguido, já que dificilmente o bem seria suficiente, por si só, para 

extinguir a dívida hoje existente.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de fl. 99.

Assim, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de 

direito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 53, parágrafo 4, da 

Lei 9.099/95.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 32588 Nr: 2213-46.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA, 

KARIS COMUNICAÇÕES LTDA (TV CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA DALL´AGNOL 

MÜLLER - OAB:11.603/MT, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 Vistos.Dessa forma, diante da falta de evidências para a superação da 

personalidade jurídica para atingir os bens particulares dos sócios e da 

não apresentação de documentação mínima, mostrando-se ser o caso de 

indeferimento, de plano, do pedido. Isto posto, pelos fatos e fundamentos 

expostos, INDEFIRO o pedido formulado para desconsiderar a 

personalidade jurídica da executada.Requer a parte exequente, ainda, seja 

determinada a penhora sobre o faturamento da empresa executada.Pois 

bem. Embora seja totalmente cabível a penhora sobre o faturamento da 

empresa, dispõe o art. 866 do Código de Processo Civil, ser medida 

excepcional, ou seja, quando não houver outros bens a serem 

penhoráveis, tanto que colocada na 10ª ordem de preferência dentre as 

diversas modalidades de penhora (CPC, art. 835).Em análise dos autos, 

observo que não demonstrou a credora que a devedora não possui outros 

bens penhoráveis ou, se existentes, são de difícil alienação, portanto, 

INDEFIRO o pedido que a penhora recaia sobre o faturamento da 

devedora.No mais, intime-se a parte exequente para dar o devido 

andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005595-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIO ANTONIO PESSATO (REQUERENTE)

TEREZINHA GUARES PESSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA NERVIS OAB - MS8915 (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA AIMI OAB - MS10488 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO VENSON (REQUERIDO)

CASSIANO VENSON (REQUERIDO)

REINALDO VENSON (REQUERIDO)

KATIA VENSON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005595-78.2019.8.11.0045. 

REQUERENTE: ZELIO ANTONIO PESSATO, TEREZINHA GUARES PESSATO 

REQUERIDO: REINALDO VENSON, KATIA VENSON, ROGERIO VENSON, 

CASSIANO VENSON VISTOS. Se presentes os requisitos exigidos no art. 

260 do CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE 

COMO MANDADO. Condiciono o cumprimento da missiva a juntada do 

instrumento de mandato conferido ao advogado e do comprovamente de 

pagamento das custas judiciais, caso seja beneficiário de justiça gratuita, 

juntar cópia da decisão que a deferiu. Oficie-se ao juízo deprecante 

informando a falta dos documentos necessários ao seu cumprimento 

solicitando o envio, com urgência, e que caso não haja regularização no 

prazo de 60 (sessenta) dias a presente será devolvida 

independentemente de cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o 

recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, devolva-se à 

comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e 

baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 22 de novembro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97669 Nr: 4067-02.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WANDERLEI GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Pois bem.

 Considerando a implantação do sistema PJE nesta Comarca, através da 

Portaria da Presidência n.º 127/2016, bem como diante da necessidade de 

concentração dos processos em uma única plataforma, como forma de 

garantir a celeridade processual, adoto o posicionamento dos ilustres 

colegas Magistrados desta Comarca, que estão decidindo pela tramitação 

do cumprimento de sentença dos processos físicos, de maneira 

eletrônica.

 Assim, determino a intimação da parte interessa para promover o 

cumprimento de sentença junto ao sistema PJE, sem a necessidade de 

recolhimento de custas, eis que importa em mera fase processual.

O pedido deverá instruído com o respectivo título judicial (sentença e 

acórdão), certidão de trânsito em julgado, procurações outorgadas pelas 

partes, deferimento da gratuidade da justiça, se houver, bem como outras 

peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a 

existência do crédito, observando-se ainda, o disposto no art. 524, do 

CPC.

O cumprimento de sentença deverá ser distribuído a este juízo, nos termos 

do art. 516, do CPC.

Aguarde-se o presente feito em cartório, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, a fim de que a parte interessada realize as devidas cópias dos 

documentos necessários para distribuição do respectivo cumprimento de 

sentença no sistema PJE.

Decorrido o período supra, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107962 Nr: 2815-27.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI MARCELO BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMELLY BURATTO - 

OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:5308-A

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 
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termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23404 Nr: 1266-60.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R DO VALE JUNIOR E CIA LTDA E OU 

JUNIOR COMERCIO DE TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

VIEIRA MARCONDES - OAB:3599-B, AUGUSTO BARROS DE MACEDO - 

OAB:7667/MT

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15770 Nr: 1686-36.2005.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNI PAULO GIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CONCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85935 Nr: 5597-12.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIACO PACHECO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPAHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O ADVOGADO EVANDRO SILVA FERREIRA OAB 11538/MT 

PARA DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

SOB PENA DE BUSCA E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

PREVISTAS NO ARTIGO 234, § 2º DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86879 Nr: 681-95.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO, 

JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGERIO 

GROKSKREUTZ - OAB:13407, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119200 Nr: 77-32.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

sentença proferida as pp. 61/65, pelo requerido/embargante, alegando a 

existência de omissão no r. decisum, ao deixar de fundamentar a 

existência do dano moral alegado, aduzindo que nenhum dano moral é 

presumido (pp. 66/67)Instado a se manifestar sobre os embargos o 

requerente/embargado deixou decorrer o prazo in albis (certidão de p. 

68).Vieram os autos conclusos.É breve o relato necessário. Fundamento. 

Decido.Pois bem. Primeiramente importa destacar as peculiaridades dos 

embargos de declaração.O art. 1.022 do Código de Processo Civil dita as 

possibilidades em que os embargos de declaração se amoldam, 

vejamos.......................Assim, os presentes embargos não incidem em 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, pois a decisão 

proferida fundamentou expressamente, que o registro no cadastro de 

devedores se mostrou indevido, acarretando dano moral in re ipsa, que 

por ser presumido, dispensa a efetivação de prova de seu alcance, 

conforme jurisprudência itinerante de nossos Tribunais, não havendo 

qualquer omissão a ser sanada. Posto isto, REJEITO os embargos 

declaratórios levantados pelo embargante, mantendo todos os termos da 

aludida sentença, com vista ao seu integral cumprimento.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102925 Nr: 222-25.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON COPETTI, LUCIANE BERTINATTO COPETTI, 

OILSON ANTÔNIO COPETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O ADVOGADO VALDIR MIQUELIN OAB 4613/MT PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB 

PENA DE BUSCA E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

PREVISTAS NO ARTIGO 234, § 2º DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106356 Nr: 1998-60.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIELA POMMER, ANTONIO DE CARVALHO GOMES, 

IVANIR MATIAS NEKEL, AUREA GLÓRIA PEREIRA, EDILEIA FATIMA DE 

PINHO, LEILIANE MARIA DA SILVA LIMA, LURDES GONÇALVES, NEIDE 

MARIA DE SOUZA, MARCIA APARECIDA ANDRADE, ODETE CORREIA 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT
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 Impulsiono os autos para intimar as partes para manifestarem-se do laudo 

pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92875 Nr: 156-79.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI, OELSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O ADVOGADO VALDIR MIQUELIN OAB 4613/MT PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB 

PENA DE BUSCA E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

PREVISTAS NO ARTIGO 234, § 2º DO CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172072 Nr: 5019-05.2019.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O ADVOGADO VALDIR MIQUELIN OAB 4613/MT PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB 

PENA DE BUSCA E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

PREVISTAS NO ARTIGO 234, § 2º DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80033 Nr: 4075-81.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA-BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGETTO BLOCCO IND. E COM. DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME, IVANO BALENA, IVO BALENA, 

BERNADETE LOURDES BROETTO BALENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN 

- OAB:16.668-A/MT, IVÂNIA LUCIA ORSO PESAMOSCA - OAB:10470-E, 

MARCELO MONTICELI GREGIS - OAB:47354

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.Verifica-se dos autos, que a parte exequente se 

manifestou à p. 220, requerendo a designação de nova data para 

realização de 3ª e 4ª praças, do bem imóvel penhorado nos autos.Nota-se 

ainda, dos documentos de pp. 218/219, que o primeiro e segundo leilões 

restaram negativos.Assim sendo e, considerando a ausência de outros 

bens de valor em nome da parte executada, bem como que a execução é 

realizada em benefício do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e ainda, 

que não há no ordenamento jurídico um número limite para que um mesmo 

bem seja leiloado, entendo não haver óbice para o deferimento do pedido 

de p. 220 [...]. Posto isso, determino a realização de novas hastas pública 

do bem móvel penhorado à p. 86 do feito.Intime-se a leiloeira já nomeada 

nos autos (pp. 176/178) para que designe novas datas para a realização 

das praças, com lapso temporal suficiente para as intimações 

necessárias, devendo comunicar a data nos autos e proceder à 

publicação do edital na imprensa local, comprovando nos autos, conforme 

exposto nos artigos 884 e 887 e seus parágrafos, com observância aos 

termos do art. 886 e seus incisos, todos do CPC.Da alienação judicial 

deverão ser cientificados, com pelo 05 (cinco) dias de antecedência, o 

executado e demais pessoas enumeradas no art. 889. Caso o executado 

não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com 

aviso de recebimento destinada ao endereço constante do processo ou 

do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (art. 889, 

inciso I, do CPC). Caso frustrados esses meios, o executado será tido por 

intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (art. 889, 

parágrafo único, do CPC).Por fim, consigno que para realização das 

praças, serão observados os mesmos percentuais indicados na decisão 

de pp. 176/178.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40417 Nr: 729-25.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIEMA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ DIAS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para que manifeste-se acerca da 

impugnação apresentada às pp. 134/135, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a manifestação, ou certificado o decurso do prazo in albis, voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119629 Nr: 350-11.2016.811.0045

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DAL VESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NARCISO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO F. MENEGAZZO - 

OAB:17.494/MT, Mariana Souza Bahdur - OAB:26555MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135, LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB-MT/2621

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que o perito se manifestou às pp. 53/54, indicando 

os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como 

requereu o depósito de 50% (cinquenta por cento) da importância total, 

para início das diligências.

À p. 64 o requerente pugnou pela realização da perícia, pontuando não 

recair sobre si o ônus do pagamento de honorários, por ser beneficiário 

da AJG.

Pois bem. Considerando que fora concedida a parte requerente a 

gratuidade de justiça, bem como a necessidade da realização da perícia, 

determino:

I – Intime-se o perito, reiterando e consignando que este processo tramita 

sob os benefícios da Justiça Gratuita (p. 24), devendo este informar, no 

prazo de 10 (dez) dias, se aceita a nomeação de forma gratuita, ou se 

pretender o recebimento de honorários, que o pagamento será feito pela 

parte sucumbente ao final da demanda e, sendo a parte autora 

sucumbente, o pagmento será realizado ESTADO DE MATO GROSSO, ao 

final do processo. Ainda, em caso de impossibilidade de realização da 

perícia de forma gratuita, diga se aceita o encargo com recebimento dos 

honorários, nos termos da Resolução 232/2016 do CNJ, que segue em 

anexo.

II – Com a manifestação positiva do perito, conforme as diretrizes do item 

supra, deverá o expert iniciar os trabalhos periciais imediatamente, 

informando o juízo data e horário para realização da perícia, com 15 

(quinze) dias de antecedência para intimação das partes, sob pena de 

nulidade.

 III – Intimem-se, cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28503 Nr: 2537-70.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA SCHITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 
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GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA avida pelo INSS, por consequência, em 

atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, REDUZO a 

multa diária para o valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais a título de 

astreintes, considerando que o INSS incorreu em 175 (cento e setenta e 

cinco) dias de atraso para a regularização do benefício.No mais, 

considerando a concordância da exequente quanto ao cálculo 

apresentado pelo executado e, considerada ainda, a renúncia declarada à 

p. 112, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente, bem 

como ratificado pela parte executada, no valor de R$ 53.788,07 (cinquenta 

e três mil setecentos e oitenta e oito reais e sete centavos), que abrange 

as verbas pretéritas e honorários de sucumbência, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.Com efeito, determino que seja expedido 

Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) concernente às parcelas em 

atraso, sendo o valor de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e 

oitenta reais) e R$ 6.508,07 (seis mil quinhentos e oito reais e oito 

centavos) de honorários, bem como RPV referente às astreintes devidas, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais. Instrua-os com os documentos 

necessários e encaminhe-os ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Ultimadas as providências acima, bem como levantado o valor pela 

exequente, arquivem-se os autos com as baixas de praxe.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providencias necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87171 Nr: 979-87.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:12118-A 

/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (pp. 83/84 e determino:

I – Renove-se a expedição de Carta Precatória para a Comarca de 

Dourados/MS, intruindo-a com os documentos de pp. 58/60, para o devido 

cumprimento, atentando-se ao endereço constante à p. 78 dos autos 

Processo n° 1581-49.2011.811.0045 – Cód. 41274, eis que recentemente 

pesquisado por este Juízo;

II – Proceda-se a escrivania, com o apensamento do Processo n° 

1581-49.2011.811.0045 – Cód. 41274 ao presente feito, tendo em vista 

que trata-se de execução fiscal tendo as mesmas partes dessa lide;

III – Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112571 Nr: 5240-27.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIEMA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ DIAS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que a parte requerida ainda não fora deidamente 

intimada para acompanhar os atos processuais da liquidação.

Assim, proceda a escrivania com a devida intimação do requerido, 

atentando-se ao endereço indicado na p. 135-verso dos autos em apenso 

(Cód. 40417), conforme determinado á p. 20.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81611 Nr: 837-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDS, VS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11950/O, MARCIO PIETA RONCONI - OAB:21.915/SC

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que a Defensoria Publica se manifestou à p. 151, 

informando que a Sr. Viviane Secco confirmou o crédito em sua conta 

bancária, pugnando ao fim pela extinção e arquivamento do feito.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, face a grautuidade de justiça concedida (p. 72), que ora 

estendo ao executado.

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 4158 Nr: 274-46.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OKA & OKA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 167, no tocante à realização de nova avaliação do 

imóvel penhorado nos autos (p. 60).

Indefiro o pedido de citação dos sócios da empresa executada, vez que 

não consta nos autos motivos ensejadores de redirecionamento da 

execução aos sócios (art. 135 do CTN).

Isso posto, determino:

I - Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado à p. 60 dos 

autos, a ser realizado por oficial de justiça;

II - Intime-se a parte exequente para que diligencie no sentido das 

diretrizes comunicadas no ofício encartado à p. 157, no tocante à abertura 

de matrícula do imóvel junto ao CRI de Tapurah/MT. Prazo: 15 (quinze) 

dias;

III - Cumpra-se, ás providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80710 Nr: 4785-04.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RAMOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:24640/0, 

CATIANE ZAATREH CENTURION - OAB:21975-O, FLÁVIO CALDEIRA 

BARRA - OAB:MT/13.465-A, FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - 

OAB:23.160, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro (p. 54), visto que tal diligência compete à parte 

exequente e não ao Juízo.

No mais, intime-se a Fazenda Pública para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a ocorrência de prescrição intercorrente no 

presente caso, tendo em vista que o STJ definiu em sede de julgamento de 

recurso repetitivo, Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), 

Relator: Ministro Mauro Campbell, como devem ser aplicados o artigo 40 e 

parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.830/80);

Cumpra-se. Às providências necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106486 Nr: 2070-47.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTIN E BERTIN LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAZCAP DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 368 de 913



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ROGÉRIO DE 

ANDRADE DURAN - OAB:SP/151.941, ARTURO ADEMAR DE ANDRADE 

DURAN - OAB:176.494/SP

 Visto.

Inicialmente, cabe pontuar que a decisão de p. 119 determinou tão 

somente a intimação da parte devedora para o pagamento do débito 

exequendo, não havendo nenhuma determinação de expedição de carta 

precatória para este desiderato, portanto inócua a alegação da parte 

exequente (pp. 120/121) nesse sentido.

Outrossim, verifica-se dos andamentos lançados no sistema Apolo, que a 

decisão de p. 119 fora publicada em no Diário de Justiça Eletrônico em 

25/06/2019, constando o nome do advogado da parte executada, ou seja, 

Dr. Arturo Ademar de Andrade Duran e Alessandro Rogério de Anrade 

Duran, portanto, devidamente cumprida a referida decisão, no tocante à 

intimação da parte devedora para efetuar o pagamento do débito (art. 513, 

§ 2º, inciso I, do CPC).

Desta feita, certifique-se a Sra. Gestora o prazo para manifestação da 

parte executada, tomando as providências necessárias para o integral 

cumprimento da decisão de p. 119.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80690 Nr: 4765-13.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN RODRIGO CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o STJ definiu em sede de julgamento de recurso 

repetitivo, Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), Relator: 

Ministro Mauro Campbell, como devem ser aplicados o artigo 40 e 

parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.830/80), intime-se o exequente 

para se manifeste acerca da ocorrência de prescrição intercorrente no 

presente caso. Prazo: 10 (dez) dias.

Após, torne-me conclusos para decisão.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 965-06.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE OLIVEIRA SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:24640/0, 

CATIANE ZAATREH CENTURION - OAB:21975-O, FRANCIELLI 

RODRIGUES PALIANO - OAB:23.160, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO 

- OAB:12118-A /MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca, conforme requerido nas petição de p. 411/413, eis que tal 

diligência incumbe à parte interessada, uma vez que as informações 

podem ser obtidas extrajudicialmente.

No mais, considerando que o STJ definiu em sede de julgamento de 

recurso repetitivo, Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), 

Relator: Ministro Mauro Campbell, como devem ser aplicados o artigo 40 e 

parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.830/80), intime-se o exequente 

para se manifeste acerca da ocorrência de prescrição intercorrente no 

presente caso. Prazo: 10 (dez) dias.

 Após, torne-me conclusos para decisão.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 5936 Nr: 645-73.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BERTOLO, ENIR DA SILVA BERTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Indefiro o pedido de citação por edital, posto que na hipótese em 

apreço, não houve o esgotamento de todos os meios possíveis para a 

localização dos executados, eis que as tentativas de citação ocorreram 

via carta "AR" (pp. 146/149) e somente em nome da executada Enir da 

Silva Bertolo.Com relação à matéria, é a recente jurisprudência: [...].De tal 

forma, expeça-se Carta Precatória para as Comarcas de Francisco 

Beltrão/PR e Joinville/SC, com a finalidade de citação dos executados nos 

endereços constantes às pp. 146/149.Sem prejuízo, proceda a Sra. 

Gestora, buscas através do sistema INFOSEG.Sendo encontrados novos 

endereços, expeça-se o necessário para a citação dos executados, na 

forma acima recomendada.Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42168 Nr: 2476-10.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA ROSA CARVALHO PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA, ADOLFO CIRANO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:24640/0, 

CATIANE ZAATREH CENTURION - OAB:21975-O, FRANCIELLI 

RODRIGUES PALIANO - OAB:23.160, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO 

- OAB:12118-A /MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "VISTOS.Trata-se de execução proposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE em face de SANTA ROSA CARVALHO PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA E OUTRO, objetivando a satisfação da dívida constante 

da certidão de dívida ativa que instrui a inicial. Às pp. 91/92, a exequente 

requereu a decretação de indisponibilidade de bens e direitos da 

executada, nos termos art. 185-A do CTN, diante das infrutíferas 

tentativas de recebimento do débito.Vieram-me conclusos os autos.É o 

relato. Decido.Pois bem. Nos termos da legislação de regência, para a 

aplicação do artigo 185-A, do Código Tributário Nacional, mostra-se 

imprescindível a comprovação: a) da citação da parte executada; b) do 

não pagamento do débito em cobrança; c) do não oferecimento de bens a 

penhora; e d) da não localização de bens penhoráveis. No caso dos 

autos, observo que a parte executada foi citada, conforme certidão de p. 

72.Porém, ainda que haja a citação, não pagamento do débito, ausência de 

bens nomeados à penhora, bem como pedidos de acionamento do 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, formulados pela exequente, e 

consequente determinação por esta magistrada, inexiste nos autos, em 

que pese se tratar de diligência que incumbe à parte exequente, qualquer 

pedido requerendo a expedição de ofícios aos registros públicos do 

domicílio dos executados, a fim de verificar a existência de bens em nome 

destes.Assim, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens 

e direitos nos termos do art. 185-A, do CTN, faz-se necessário que a 

Fazenda Pública comprove o esgotamento das diligências para localização 

de bens em nome da parte devora, sob pena de afronta ao princípio do 

devido processo legal. [...].Posto isto, INDEFIRO o pedido de p. 

91/92.Intime-se a Fazenda Pública para requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, às 

providências necessárias."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001616-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))
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ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE CAPELLARI (EXECUTADO)

ELOIR PEDRO CAPELLARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001616-16.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: GUERINO 

FERRARIN EXECUTADO: LIZIANE CAPELLARI e ELOIR PEDRO CAPELLARI 

Vistos. Defiro o pedido de ID. n° 17536996 e determino: I - Intimem-se os 

executados, cientificando-os da penhora realizada (ID. n° 16782659), nos 

termos do art. 841 e seguintes do CPC; II – Expeça-se Carta Precatória 

para a Comarca de Nonoai/RS, a fim de que seja realizada a avaliação e 

expropriação do bem imóvel penhorado nos autos (ID. n° 16782659); III – 

Cumpra-se, às providências necessárias. IV- Certifique-se se houve a 

interposição de embargos do devedor. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de 

fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000691-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO VIEIRA PINTO (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZAIL DE SOUZA ALMEIDA (OPOSTO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT (OPOSTO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000691-78.2020.8.11.0045. OPOENTE: 

ORIVALDO VIEIRA PINTO OPOSTO: INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, 

OZAIL DE SOUZA ALMEIDA Determino a emenda a inicial, para que no 

prazo de 15 dias, seja adicionado ao polo passivo da ação a herdeira da 

de cujus, Christine Ketillen de Souza Almeida (14.10.1997). Associe os 

presentes aos autos do processo nº 1000504-75.2017.8.11.0045. 

Cumpra-se LUCAS DO RIO VERDE, 06 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000822-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PINTO MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE RAMOS JACOPETTI OAB - SP87375 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

KATIA DA SILVA SERRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000822-53.2020.8.11.0045. VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Condiciono o 

cumprimento da missiva a juntada do instrumento de mandato concedido 

ao advogado da parte autora. Oficie-se ao juízo deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 

(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 06 de março 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001935-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FRANKLIN PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001935-47.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: LUZIA 

FRANKLIN PEREIRA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. Vistos, etc. Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

em trâmite entre as partes acima indicadas. Compulsando os autos, 

nota-se no ID n° 29458769, que houve pagamento do RPVs expedidos. A 

exequente se manifestou no evento de ID n° 28767871, pugnando o 

levantamento dos valores pagos. Pois bem. Verifica-se que a procuração 

constante dos autos, no ID. n° 7250544, nada menciona quanto pessoa 

jurídica LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA, CNPJ 31.430.307/0001 - 56, evidenciando assim, a ausência 

de vontade da parte, no que se refere à dita sociedade, indicada para 

receber valores em seu nome, conforme petitório de Id n.° 28767871. 

Deste modo, intime-se a procuradora da exequente para, no prazo de 15 

(dez) dias, indicar conta bancária em seu nome, a fim de realizar o 

levantamento dos valores depositados nos autos concernentes à verba 

previdenciária (ofício de ID n.º 29458772), eis que como advogada 

constituída detém poderes para assim o fazê-lo (procuração de ID n.º 

7250544), ou, juntar nova procuração assinada pela exequente, contendo 

além dos poderes para receber e dar quitação, a indicação da sociedade 

de advogados a qual a causídica indica, em conformidade com disposto no 

art. 15, § 3º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos 

Advogados do Brasil), bem como art. 105, § 3º, do CPC. Regularizada a 

questão, conforme orientação acima, DEFIRO o levantamento das 

importâncias paga (ID. n° 29458772), referente ao valor principal, devendo 

a Sra. Gestora expedir o devido alvará judicial para transferência de 

valores. Lado outro, considerando os termos do art. 85, § 15, do CPC, 

defiro desde já, o levantamento do valor pago a título de honorários de 

sucumbência em favor da advogada da parte exequente. Expeça-se o 

competente alvará judicial em favor da pessoa jurídica LUCIANA DE JESUS 

RIBEIRO PINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 

31.430.307/0001–56, somente no que tange aos honorários de 

sucumbência (ID n° 29458773) atentando-se aos dados bancários 

indicados na petição de ID. n° 24667867. Por fim, tendo em vista o 

adimplemento integral da obrigação, DECLARO EXTINTO o processo, nos 

moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. P. R. I. C. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de março de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95698 Nr: 4298-04.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselma Maria Teles Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:10753/A

 FINALIDADE: A intimação do advogado do requerente para que fique 

ciente de que foram expedidos RPVs nos presentes autos para, 

querendo, manifestar o que entender de direito, uma vez que, após 

assinados, serão e remetidos para o TRF 1ª Região.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 712-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Creuza Ribeiro da Silva, Gustavo José 

Ferreira, Marizete Ferreira da Silva, Wilians Ferreira da Silva, Luciana 

Aparecida Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: A intimação do advogado do requerente para que fique 

ciente de que foram expedidos RPVs nos presentes autos para, 

querendo, manifestar o que entender de direito, uma vez que, após 

assinados, serão e remetidos para o TRF 1ª Região.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91770 Nr: 1358-66.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciscus Maria Cornelis Saedt, Deborah Parucker 

Lueders Ewbank

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Paulo Sergio Diniz - OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, por 

meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, nos termos do 

item 2 do r. decisum proferido à fl. 224 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96627 Nr: 241-06.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Scholze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98525 Nr: 1375-68.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo medidas úteis ao prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100459 Nr: 2489-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Pneus e Equipamentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, por meio de seu advogado habilitado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento das diligências 

do oficial de justiça, para cumprimento do mandado expedido, devendo ser 

apresentadas nos autos a guia e o comprovante de pagamento, ou, no 

mesmo prazo, requeira o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101533 Nr: 3119-98.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Ferreira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Vale Peças, Divino Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Conceição Leite - 

OAB:26097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, para que, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem com o que entenderem de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101890 Nr: 3344-21.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coracy Ferraz de Lima Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102493 Nr: 3749-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilbertina Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102640 Nr: 3835-28.2015.811.0021
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romacir Erno Derlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109318 Nr: 2050-94.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Santana de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso, AGENCIA FAZENDARIA DE AGUA 

BOA/SEFAZ/MT - na pessoa da Agente de Tributos ELIZANDRA DE 

ALMEIDA, matricula funcional nº. 488500087

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonildo Camilo de Souza 

Junior - OAB:343.792/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em 

vista a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109618 Nr: 2238-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jovane Barbosa Alves, Ronildo Aleixo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Railda de Fatima Alves Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, por meio 

de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, se manifeste nos autos com o que entender de direito, tendo em 

vista o retorno do feito à instância inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115998 Nr: 6177-75.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Fabiano de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:17671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em 

vista a petição do executado retro juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2414 Nr: 445-75.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lopes de Souza, Maria Florisbela Nunes 

de Souza, Milton Sérgio Ganassini, João Franklin Ramos de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VORNEI BERNARDES DA 

COSTA - OAB:100

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique a localização atual do bem constrito (conforme extrato de fl. 

232 dos autos), para fins de efetivação da penhora e remoção, nos 

termos do r. decisum proferido à fl. 228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2977 Nr: 29-59.1990.811.0021

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramagro Agricola Industrial Ltda, Solange Ivete 

Vogelaere Braun da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELIAS DO PRADO e OUTROS, 

Brinquedos Bandeirante Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Junior 

- OAB:3.652-A, Beno Suchodolski - OAB:19815/SP, MELLINA SILVA 

GALVANIN - OAB:258964, Tarcísio Valeriano dos Passos - 

OAB:2895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO BENEDITO DE 

SOUZA - OAB:385489, Taylise Catarina Rogério Seixas - 

OAB:15483-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos requerendo medidas úteis ao 

prosseguimento do feito, tendo em vista as correspondências retro 

devolvidas, bem como a certidão do oficial de justiça de fl. 1308 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6115 Nr: 177-16.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Divino de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos, indicando bens passíveis de constrição, sob pena 

de ser iniciado o prodecimento previsto no art. 921 di CPC, nos termos do 

r. decisuam de fl. 126.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6895 Nr: 867-45.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Délcima Souza Roberto, APCRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alacir Cândido Pereira 

Júnior - OAB:OAB 11.732

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8378 Nr: 816-97.2004.811.0021

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Rossi, Paulo Eduardo Rossi, João Carlos 
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Rossi, Miguel Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurisan de Santana Azevedo, HÉLIO ABRÃO 

IUNES TRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 

3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Freitas Pires 

- OAB:21500/GO, Luiz Mauro Pires - OAB:4232/GO, Renato Freitas 

Pires - OAB:21850/GO, Tenório César da Fonseca - OAB:9285/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos as suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14062 Nr: 1004-22.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Cintra, Denise Maria da 

Silva Cintra, Eleni Aparecida Vasques Cintra, Adauto dos Reis Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva jUnior - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Cabral Barbosa 

Andrade - OAB:15.350/GO, Livia de Castro Barbosa - 

OAB:34.605/GO, Michelle Cristiane Kunan - OAB:OAB/GO-30.419A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, para que, 

caso queiram, se manifestem com aquilo que entenderem de direito em 

termos de prosseguimento do feito, tendo em vista o momento processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14722 Nr: 1666-83.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, por meio de seu advogado habilitado, para 

que, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, sob pena de arquivamento, tendo em 

vista a transferência de valores efetivada, conforme alvará(s) retro 

expedido(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20727 Nr: 123-74.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinho Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, por meio de seu advogado habilitado, para 

que, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, sob pena de arquivamento, tendo em 

vista a transferência de valores efetivada, conforme alvará(s) retro 

expedido(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27844 Nr: 2285-08.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Maria de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana da Silva Nunes - 

OAB:12391/MT, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente nos autos os seus dados bancários atualizados, para fins de 

transferência dos valores referentes aos honorários sucumbenciais, 

conforme fl. 228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29094 Nr: 3523-62.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30146 Nr: 4585-40.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Livino Bessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, visando o 

prosseguimento do feito, tendo em vista a petição do executado juntada às 

fls. 314/318 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31486 Nr: 486-90.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Nicleto Sbruzzi, Edilia Camargo Sbruzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca da proposta de honorários apresentada 

pelo perito, com aquilo que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31492 Nr: 492-97.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Becker, Maria Feix Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados constituídos, acerca da manifestação do perito judicial 

juntada às fls. 543/545 dos autos, para que, caso queiram, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32519 Nr: 1524-40.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Moisés Grings

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA SAEDT, Mapfre Seguros Gerais S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:OAB/MT 3.608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526/MT, 

Melchior Fulber Caumo - OAB:OAB/MT 9.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Homero Stabeline Minhoto - OAB:26346/SP, Nadir 

Gonçalves de Aquino - OAB:116.353 SP, Paulo Henrique Correa 

Minhoto - OAB:177.342/SP, Paulo Sergio Diniz - OAB:OAB/MT 

12126-B, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:33372/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, acerca do ofício nº 07/2020 do 

Cartório do 2º Ofício de Água Boa/MT, juntado à fl. 544 dos autos, para 

que promova as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33900 Nr: 2911-90.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Agua 

Boa - MT -SISPAB, Inacio Marmet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T, Maurício Cardoso 

Tonhá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:15101-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, caso queira, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste nos autos com aquilo que entender de 

direito em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35061 Nr: 4074-08.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtel Tecnologia e Serviços S/A, Brasil 

Telecom/Oi S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves de 

Toledo - OAB:76713/MG, Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Ana Tereza Palhares Basilio - OAB:74802/RJ, 

Cleto Luiz de Lima - OAB:107508/MG, Diogo Soares Venancio 

Mariana - OAB:122344/RJ

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente nos autos os seus dados bancários atualizados, para fins de 

transferência de valores, nos termos determinados no r. decisum de fl. 

592 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36662 Nr: 1263-41.2011.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lia Irene Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12090-A/MT, Emanuel André Ribas Garcia - 

OAB:107.930E, FLÁVIO NEVES COSTA - OAB:153447, Paulo Eduardo 

Dias De Carvalho - OAB:12199, Raphael Neves Costa - 

OAB:OAB/SP225061, Ricardo Neves Costa - OAB:OAB/SP120394, 

Viviane Gonçalves Campos - OAB:149.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38298 Nr: 2900-27.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iloi Jacó Feldkircher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Aristides Bobrzyk, Marcia Helena Diel 

Bobrzyk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Jacob - OAB:OAB/PR 

17.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos as suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 2903-79.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos, requerendo medidas úteis ao prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81749 Nr: 586-74.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, caso queira, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, 

tendo em vista a petição do requerido à fl. 203-v, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84373 Nr: 3212-66.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em 

termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84395 Nr: 3234-27.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adione Alves Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manfeste nos autos requerendo o que entender de direito em 

termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84844 Nr: 3681-15.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Feitosa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84934 Nr: 3772-08.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, por meio de seu advogado habilitado, para 

que, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, sob pena de arquivamento, tendo em 

vista a transferência de valores efetivada, conforme alvará(s) retro 

expedido(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85014 Nr: 3850-02.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hulda Blondow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, caso queira, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85245 Nr: 4078-74.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Antonio Gasparetto, Edezio Antonio Minetto, 

Antônio Matias de Sousa, Atilio Pereira Sapata, Antonio Horbylon Sales 

Batista, Sergio Antônio Henika, Waltervan Luiz Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por meio 

de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista o momento processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88000 Nr: 2431-10.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Marques Penteado, Aguismar Furtado de 

Souza, Dezor Jose da Silva, Ildo Maximiano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 4231-73.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Theodoro de Souza, Eliel Tinoco Amarante, 

Dominato Rigo, Pedro Benjamin dos Reis, Joaquim Alves de Rezende, 

Antonio Padua de Almeida, Francisco Peixoto de Deus, Selma Dias 

Carneiro Santana, Edilberto Vaz Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE LIQUIDANTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o pagamento dos honorários periciais no montante mencionado 

na petição do perito judicial de fls. 750/751 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90270 Nr: 217-12.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em 

termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90372 Nr: 308-05.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Mendel Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizanete Pereira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90574 Nr: 461-38.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina de Sousa Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paratins Transporte e Turismo Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nathalia Cristina Machado - 

OAB:32591/GO.

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora, através de 

seu advogado(a), para que no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento 

no presente feito, quanto ao cumprimento integral do acordo homologado 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91085 Nr: 783-58.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Rodovalho Nascimento, Carlos Henrique 

Pessoa, José Amaro de Araújo, Humberto Eustáquio da Fonseca, Elton 

Amaro de Araújo, Antônio Ferreira de Souza, Gerson Fernandes Carvalho, 

Gedeon Marques de Sousa, Espólio de Adílio Vaz, Vera de Souza Vaz, 

Espólio de Rodolfo Dias Vaz, Carmelinda Vaz, Espólio de Lindoar 

Rodrigues de Oliveira, Eurides Rodrigues Moreira, Lindalva Rodrigues de 

Oliveira, Ilson Ribeiro Guimarães, Eli Pedro da Silva, Julio César de Souza 

Barbosa, Espólio de Silvio Silva, Luzia Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso queira, se manifeste nos autos com aquilo que entender de 

direito em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92047 Nr: 1587-26.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Martins de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92997 Nr: 2333-88.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Midian Santos de Souza, MASL, Julio Cesar Santos 

Leite, Marcos Vinicius Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:OAB/MT 17198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100169 Nr: 2338-76.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Alberto Heck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A. - Vivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101186 Nr: 2925-98.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelícia Gomes Ferreira, Valdete Padilha de Lima, 

Vera Lúcia Fries, Vivaldino Antonio Capitânio, Vinicius de Faria Junior, 

Wanderson Alves Menezes, Zilda Ribeiro de Souza, Zilfa Carneiro 

Pimentel, Wilmar Machado, Zilto José Capitanio, Welson Coimbra Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem acerca da proposta de honorários apresentada pelo 

perito, nos termos do item 4 do r. decisum proferido à fl. 569. Do mesmo 

modo, tem a presente como finalidade a intimação da parte executada, 

para que no prazo legal, providencie os documentos elencados no tópico 

"4º" da petição do perito de fls. 572/573, caso ainda não tenham sido 

apresentados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101934 Nr: 3382-33.2015.811.0021
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Microbiol Industria e Comércio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Rodrigueiro e Cia. Ltda. - ME, 

Emerson Rodrigueiro, Juliana Jurassi Rodrigueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Greve - OAB:OAB/SP 

211.900, Andreia da Costa Ferreira - OAB:163.783/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste acerca do bloqueio de ativos financeiros realizado por 

meio do BacenJud, comprovando, se for o caso, se as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102587 Nr: 3809-30.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlandina de Jesus Bagolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcy Militão Bagolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito em termos de 

prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103944 Nr: 4708-28.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Rezende Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Delfina Ferreira de Oliveira, Elismar 

Marques de Rezende, Cleomenes Delfino Rezende, Agnar Rezende 

Sobrinho, Arnete Veiva de Rezende Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mozar Dias Marques Neto - 

OAB:49913/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDINA LOPES MOREIRA - 

OAB:18408, Walisson Henrique Justo e Lemes - OAB:OAB/GO 

31.793

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE, por 

meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente nos autos as certidões negativas de débito do inventariado, 

bem como o comprovante de recolhimento do ITCMD ou sua declaração de 

isenção, sob pena de remoção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105519 Nr: 5479-06.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Antonia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a correspondência devolvida, retro 

juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105949 Nr: 212-19.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Batista da SIlva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a petição do requerido de fl. 87/88 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105979 Nr: 228-70.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Machado Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:OAB/SP 243186, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 19075 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108671 Nr: 1641-21.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agricolas Ltda, 

Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

cao queira, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista a petição do exequente de fls. 182/222 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113405 Nr: 4377-12.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Caetano Ferreira de 

Rezende, Divino Luiz de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, indicando 

a forma com que pretende expropriar o bem a ser penhorado, nos termos 

do item 6 do r. decisum de fl. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114008 Nr: 4752-13.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPERES COMÉRCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA ME, JOSÉ LUIS MENDES PERES, Fabricio Mendonça 

Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, por meio 

de seus representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste com o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116288 Nr: 6347-47.2016.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Alexandre Rodante 

Buissa - OAB:OAB/SP 181.949, Jonas Tura de Lima - OAB:23689/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em 

vista a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116562 Nr: 6546-69.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Soares da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos as suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022788 Nr: 4762-23.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz de Souza, Leila Miriam Gilbert de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Rodrigues de Souza - 

OAB:OAB/GO 38.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus 

representantes jurídicos, na forma da lei, para que, caso queiram, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com o que entenderem de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª 

Instância.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001778-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS REI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE FREIRE TEOTONIO OAB - SP148041 (ADVOGADO(A))

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO AUTO PECAS EIRELI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 2ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 MANDADO 

DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN PAULO LEAO RUFINO PROCESSO n. 

1001778-15.2018.8.11.0021 Valor da causa: R$ 7.245,55 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA, CORREÇÃO MONETÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO 

PECAS REI LTDA, Endereço: Rodovia SP 338, Km 308,2, CX PST 80 e 

Acesso Fundos Av. José Tostes de Souza, São Sebastião, CAJURU - SP - 

CEP: 14240-000 POLO PASSIVO: CICERO AUTO PECAS EIRELI, Endereço: 

Avenida Julio Campos, 58, Industrial, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 

FINALIDADE: 1. PROCEDA-SE à PENHORA e AVALIAÇÃO, observando-se 

eventual indicação de bem(ns) feita pela parte credora e deferida pelo 

Juízo ou, na falta dessa e respectivo deferimento, a gradação legal (art. 

523,§1º, c/c o art. 835, do CPC), de tantos bens, quantos bastem para a 

satisfação do crédito exequendo (art. 837, do CPC), onde quer que se 

encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 

837, do CPC). 2. Do Auto de PENHORA e AVALIAÇÃO será(ão) 

intimado(s) o(s) executado(s), em regra, na pessoa de seu advogado, 

mediante publicação no órgão oficial (art. 272), de modo que nas 

Comarcas não abrangidas por tal meio, a intimação do patrono dar-se-á, 

pessoalmente ou por via postal (art. 273, do CPC), observando-se que, na 

hipótese de inexistir procurador (advogado) constituído nos autos pelo(s) 

executado(s), ESTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER INTIMADO(S) PESSOALMENTE, 

para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Na hipótese de penhora de imóvel(eis), em regra, o depósito recairá na 

pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o 

encargo se não tiver condições práticas de zelar pela guarda e 

conservação do bem. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as 

disposições contidas nos artigos 833, 840 e 846, todos do CPC. VALOR 

TOTAL DO DÉBITO, CUSTAS E EVENTUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

VALOR TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 7.245,55 TOTAL PARA 

PAGAMENTO: R$ 7.245,55 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. A impugnação 

deverá limitar-se às matérias enumeradas no art. 525, do CPC; 2. Quando 

o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa 

impugnação; 3. A impugnação, em regra, não terá efeito suspensivo, 

podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus 

fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação; 4. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito 

ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e 

prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos 

próprios autos. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos 

do art. 212, §2º, do CPC/2015, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. ÁGUA BOA, 29 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000132-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PINTO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000132-33.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: FRANCISCO PINTO DE LIMA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. 

INDEFIRO o pleito de fls. 192/194 (ID 17868766 - Pág. 77) haja vista que em 

petição de fls. 188 (ID 17868766 - Pág. 69) a requerente deu por quitado 

seu crédito e de sua advogada, tendo sido inclusive extinta a execução 

pela sentença de ID 17868766 - Pág. 71, não havendo que se falar em 

cumprimento de sentença complementar. Ademais, RETORNEM-SE os 

autos ao arquivo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000137-55.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI RIBEIRO PRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000137-55.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: NELCI RIBEIRO PRETTO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. 

INDEFIRO o pleito de fls. 202 haja vista que em petição de fls. 199 a 

requerente reconheceu a quitação do seu crédito e de sua advogada, não 

havendo que se falar em cumprimento de sentença complementar. 

Ademais, RETORNEM-SE os autos ao arquivo. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 03 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000136-70.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE LOPES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000136-70.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: IVANETE LOPES DE LIMA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. 

INDEFIRO o pleito de fls. 197 -ID 17902147 - Pág. 67 haja vista que em 

petição de fls. 194 – ID 17902147 - Pág. 61 a requerente deu por quitado 

seu crédito e de sua advogada, não havendo que se falar em cumprimento 

de sentença complementar. Ademais, RETORNEM-SE os autos ao arquivo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

03 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-66.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA ALVES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS TURA DE LIMA OAB - MT23689/O (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER PAIXAO GOMES JARDIM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000425-66.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:MARIA CRISTINA 

ALVES DE AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLY SELKE 

DA LUZ, JONAS TURA DE LIMA POLO PASSIVO: KLEBER PAIXAO GOMES 

JARDIM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 

16:15 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000135-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORREIA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000135-85.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: SEBASTIAO CORREIA SOARES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. 

INDEFIRO o pleito de fls. 182/184 -ID 17871611 - Pág. 62 haja vista que em 

petição de fls. 179 – ID 17871611 - Pág. 56 a requerente deu por quitado 

seu crédito e de sua advogada, tendo sido inclusive extinta a execução 

pela sentença de ID 17871611 - Pág. 58, não havendo que se falar em 

cumprimento de sentença complementar. Ademais, RETORNEM-SE os 

autos ao arquivo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000134-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DA LUZ LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000134-03.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: LUCI DA LUZ LOPES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. 

INDEFIRO o pleito de fls. 212/214 (ID 17870483 - Pág. 23) haja vista que em 

petição de fls. 208 (ID17870483 - Pág. 15) a requerente deu por quitado 

seu crédito e de sua advogada, tendo sido inclusive extinta a execução 

pela sentença de ID 17870483 - Pág. 17, não havendo que se falar em 

cumprimento de sentença complementar. Ademais, RETORNEM-SE os 

autos ao arquivo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000157-46.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

IRMA KOTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000157-46.2019.8.11.0021. REQUERENTE: IRMA KOTZ REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. Em que pese o 

pleito de cumprimento de sentença complementar, verifico que ainda não 

houve juntada nos autos de herdeiros ou sucessores da autora, mesmo 

constando na certidão de óbito que a mesma deixou três filhos maiores, 

razão pela qual, DETERMINO a intimação da patrona para efetive a 

habilitação, conforme determinado às fls. 195. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 03 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000133-18.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000133-18.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA MARTINS RIBEIRO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. 

INDEFIRO o pleito de fls. 192/194 (ID 17869904 - Pág. 77) haja vista que em 

petição de fls. 188 (ID17869904 - Pág. 69) a requerente deu por quitado 

seu crédito e de sua advogada, tendo sido inclusive extinta a execução 

pela sentença de ID 17869904 - Pág. 71, não havendo que se falar em 

cumprimento de sentença complementar. Ademais, RETORNEM-SE os 

autos ao arquivo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 03 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000126-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERCILIA GUILHERME RODRIGUES QUEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000126-26.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: GERCILIA GUILHERME 

RODRIGUES QUEVEDO EXECUTADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em 

Regime de Exceção. INDEFIRO o pleito de fls. 234 (ID 17856826 - Pág. 69) 

haja vista que em petição de fls. 224 (ID 17856826 - Pág. 49) a requerente 

deu por quitado seu crédito e de sua advogada, tendo sido inclusive 

extinta a execução pela sentença de ID 17856826 - Pág. 51, não havendo 

que se falar em cumprimento de sentença complementar. Ademais, 

RETORNEM-SE os autos ao arquivo. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 04 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARTINS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001044-30.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

MARLENE MARTINS DE FREITAS RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo 

suscitado pela requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM 

CELULAR S.A., a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em 

decorrência da incorporação societária e da sucessão 

empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, pela 

incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar 

a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Agência 

Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo 

necessário, sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente 

ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico 

entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a causa não terá que 

ser decidida de modo uniforme para o réu e para a referida empresa, não 

incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que 

dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em 

preliminar a Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98121-2747, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 
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demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20126971, 

20126973 e 20126975) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por MARLENE MARTINS DE FREITAS em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A. F.Lima Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão
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Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 
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SENTENÇA Processo: 1000921-32.2019.8.11.0021 AUTOR(A): KLEBER 

DA SILVA MACHADO RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRESCRIÇÃO Acolho a prescrição alegada no que concerna a prestações 

anteriores ao mês de maio de 2014, haja vista que o prazo prescricional 

no âmbito das relações de consumo, decorrentes de fato do produto ou do 

serviço é dado pelo comando inserto no art. 27 da Lei 8078/90, qual seja, 

o quinquenal e tendo a presente inicial sido distribuída em 09/05/2019, 

resta, portanto, dentro do prazo prescricional. Passo a análise do MÉRITO 

da demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC/2015. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de descontos indevidos do salário do reclamante a 

título de cartão de crédito consignado desde o ano de 2014 que o autor 

afirma jamais ter contratado. Pugnando ao final, pela restituição de R$ 

23.996,18 (vinte e três mil, novecentos e noventa e seis reais e dezoito 

centavos) que foram indevidamente descontados, bem como pela 

condenação do requerido a reparação por Danos Morais. O banco 

Reclamado em sua defesa que o autor celebrou um contrato com o banco 
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Cruzeiro do Sul e 27/03/2006, sendo este adquirido pelo reclamado e que 

o autor não realizava a quitação integral, realizando apenas o pagamento 

mínimo das faturas gerando juros e encargos sobre o saldo devedor, no 

entanto não traz qualquer prova que corrobore tais alegações, sendo 

assim, não passam de alegações.. A responsabilidade do reclamado como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada 

deixou de fornecer serviço adequado a consumidora. Razão pela qual 

deve a empresa reclamada restituir ao reclamante o valor que fora 

debitado já devidamente corrigido, no valor de R$ 23.996,18 (vinte e três 

mil, novecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos). O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada ao realizar desconto indevido do salário a 

reclamante sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes. 

Nesse sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO 

CONSIGNADO – NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – SEM 

CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL OCORRENTE – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não se desincumbindo de comprovar a contratação de 

empréstimo na modalidade de cartão de crédito, obrigação que era da 

empresa, ante a inversão do ônus da prova, sendo prova de sua 

obrigação e alcance, acolhe-se a palavra da consumidora, que 

demonstrou os descontos ocorridos em seu benefício. As faturas de 

cartão de crédito, sem utilização alguma ao longo dos anos de 2018 e 

2019 por si só não pode legitimar a relação jurídica na modalidade de 

cartão de crédito. Ante a ausência de impugnação do que se entende 

como o valor a ser devolvido, não sendo impugnado na utilização do 

“princípio da eventualidade”, na inversão do ônus da prova em favor da 

consumidora, ante a incontroversão, deve ser acolhida integralmente a 

pretensão da consumidora, devolvendo-se os valores pagos em dobro 

bem como, dos eventuais valores que ainda continuaram a ser 

descontados no curso do processo, da mesma forma, tendo como 

consequência da decisão da suspensão imediata dos descontos. Ocorre 

ainda o dano moral, pelo prejuízo ao longo dos anos, causando dor, 

angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos 

morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1001113-98.2019.8.11.0009, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. Ausente comprovação da regularidade da contratação do 

empréstimo consignado, há de ser declarada a inexistência do contrato e 

a ilegitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da 

autora/apelada. A constatação de falha na prestação do serviço, 

conforme preceituado no Art. 14, § 1º do CDC, enseja responsabilidade 

objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor. 

Precedente do STJ, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 

1199782/PR).Em se tratando de descontos indevidos em benefício 

previdenciário, verba de natureza alimentar, o dano é gerado in re ipsa, ou 

seja, independe de prova de abalo à honra, bastando a comprovação do 

fato, porquanto presumíveis suas consequências danosas. Valor da 

indenização, arbitrada pelo magistrado a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), atende à razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter 

punitivo-pedagógico, pois adequado às peculiaridades do caso concreto e 

à capacidade econômica do ofensor. (TJ-PE - APL: 4749233 PE, Relator: 

Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 06/09/2018) INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS. O parágrafo único do art. 

42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. A fixação da 

indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu 

arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, 

ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MG - AC: 

10352160015447001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 11/10/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/10/2017) No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDENCIA dos pedidos formulados por KLEBER DA SILVA 

MACHADO em desfavor da BANCO PAN S.A., para CONDENAR a pagar 

ao reclamante a título de danos R$ 23.996,18 (vinte e três mil, novecentos 

e noventa e seis reais e dezoito centavos), referentes ao valor 

indevidamente debitado, e a título de danos morais o montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde a data do arbitramento (nos 

termos da Súmula 362 do STJ[1]), mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a contar da data da citação. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A. F.Lima Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão 1 Súmula 362-STJ: “A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002017-82.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002017-82.2019.8.11.0021. AUTOR(A): GABRIEL 

SANTOS BARCELOS RÉUS: BANCO BMG S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, nos termos do art. 330, I, do CPC razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do mérito. O Processo deve ser extinto no estado em que 
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se encontra. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais em razão 

de descontos indevidos proposta por Gabriel Santos Barcelos em face de 

Banco BMG S.A., onde se requer a condenação em danos morais e 

materiais. Questão que prefere às demais diz com relação à competência 

do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. 

Pois bem. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, 

que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, 

por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a 

obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos 

processuais, dentre eles a competência do Juízo. A competência absoluta, 

em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação 

de direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, 

cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos 

autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. Preconiza o 

artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil de 2015, que: “Art. 64. A 

incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar 

de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. ... “ O 

legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual 

restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, significando que, ficam excluídas da 

competência deste as causas em que se exige a necessidade de perícia 

complexa para o desate da questão, como no caso dos autos. Com efeito, 

comparando as assinaturas dos documentos anexos à inicial ID.: 

24993757 e 24993759 e contestação ID.: 26961325, se apresentam 

divergentes, no entanto, em razão de haver razoável lapso temporal entre 

elas não se tem como concluir se tratarem de assinaturas fossem 

realizadas pela mesma pessoa qual fosse a requerente. Portanto, com 

base nas provas angariadas aos autos resta clara a necessidade de 

produção da prova pericial, a fim de identificar se a assinatura que consta 

dos comprovantes de débitos seria ou não da parte reclamante, pois 

somente com o deslinde dessa controvérsia restará clara a solução da 

presente causa. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência 

dos juizados especiais para processar e julgar, tão-somente, causas 

cíveis de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da 

Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

“II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.” (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES 

DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, Data do Julgamento 

27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012) (grifei) “FRAUDE. 

CONTRATO ASSINADO. NEGATIVAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. A prova pericial grafotécnica é a única pertinente para 

comprovar a falsidade de assinatura, que é de natureza complexa e, por 

conseguinte, incompatível com o rito Juizado Especial, impondo-se, 

portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito.” (RNEI, 

4951/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL/MT, Data do 

Julgamento 01/02/2011, Data da publicação no DJE 17/02/2011) 

(destaquei) Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, 

razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a 

complexidade da causa. Assim é que importa dar aplicação à norma 

constante do inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 de modo que, diante 

da complexidade inerente à causa, OPINO pelo RECONHECIMENTO de 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, JULGANDO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A. F.Lima Juiz de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLAN LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002000-46.2019.8.11.0021 AUTOR(A): MARLAN 

LOPES DE ARAUJO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISITDA A preliminar de Carência da Ação – Falta de 

Interesse de Agir da autora, em razão da ausência de comprovação de 

que houvera a tentativa de resolução administrativa da demanda, deve ser 

rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido 

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: 

ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar 

provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do 

Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA 

RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE 

INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO 

REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE PRÉVIA 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE TELEFONIA - 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – 

DOCUMENTO UNILATERAL A reclamada arguiu, em preliminar, a Inépcia da 

Inicial em razão da ausência de documentos tidos como imprescindíveis. In 

casu, observo que a referida preliminar se confundiu com o mérito da 

demanda, devendo por assim esse ser apreciado e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Com relação ao documento oficial de extrato de restrição, 

cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o documento 

apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como empresa tem 

acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade do 

documento apresentado junto a exordial. Ademais, a empresa tem acesso 

ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito bem ter 

juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Passo a análise 

do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida no valor de R$ 252,07 (duzentos e cinquenta e dois reais e sete 

centavos) que a autora alega desconhecer sua origem, tendo em vista 

que afirma não possuir qualquer débito junto ao banco reclamado a ponto 

de justificar tal restrição. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência de débito que originaram as negativações referidas, bem 

como pela condenação da requerida a reparação por Danos Morais. Da 
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análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que os 

registros dos dados do autor com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito, acostada em ID n.º 24788851, se deu 

por solicitação do banco requerido, por débito que o reclamante alega ser 

indevido desconhecendo sua origem. O banco Reclamado por sua vez em 

sede de sua contestação (ID n.º 26949466) aduziu a regularidade do 

débito negativado, no entanto, nada trouxe de provas a comprovar à 

validade e regularidade da contratação do serviço que fora levada a 

registro nos órgãos de proteção ao crédito, permanecendo por assim, no 

campo das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. 

Nesse sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção 

indevida do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de 

relação contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a 

afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e de 

débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados do requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

MARLAN LOPES DE ARAUJO em desfavor da BANCO BRADESCO S/A, 

para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objeto desta 

reclamação no valor de R$ 252,07 (duzentos e cinquenta e dois reais e 

sete centavos), contrato n.º 703353271000076FI, com vencimento em 

08/04/2019 e inclusão em 05/05/2019, bem como CONDENAR a Requerida 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro 

da restrição nos órgãos proteção ao crédito. Proceda a secretaria a baixa 

do restritivo de crédito objeto da presente demanda via sistema 

SERASA-JUD. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta 

Fernanda C.A. F.Lima Juiz de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-15.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1002015-15.2019.8.11.0021 AUTOR(A): GABRIEL 

SANTOS BARCELOS RÉUS: BANCO BMG S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA In casu, não há se falar em ilegitimidade do banco 

reclamado para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez 

que foi responsável pelos descontos indevidos em folha de pagamento da 

parte autora. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da 

autora são Improcedentes. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de descontos indevidos do salário do reclamante no 

valor de R$ 75,20 (setenta e cinco reais e vinte centavos) mensais a título 

de empréstimo consignado que o autor afirma jamais ter contratado. 

Pugnando ao final, pela restituição de R$ 2.003,81 (dois mil e três reais e 

oitenta e um centavos) que fora indevidamente descontado, bem como 

pela condenação do requerido a reparação por Danos Morais. O banco 

Reclamado em sua defesa alega ilegitimidade passiva uma vez que o 

contrato em questão fora cedido ao BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Da 

análise dos autos verifico que razão não assiste ao Reclamante, pois dos 

documento juntados por este na inicial não é possível identificar o 

desconto das parcelas que o autor afirma não ter contratado, embora haja 

diversos descontos nos holerites trazidos em IDs 24992082 e 24992083, 

em nenhum deles se observa o desconto do valor contestado. Sendo 

assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, o referido 

documento não se traduz em prova a socorrer as alegações da 

reclamante apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à 

contestação rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, 

e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que 

inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale 

referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida 

em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 
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FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial feito por GABRIEL SANTOS BARCELOS em face de BANCO BMG 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A. F.Lima Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-97.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1002016-97.2019.8.11.0021 AUTOR(A): GABRIEL 

SANTOS BARCELOS RÉUS: BANCO BMG S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA In casu, não há se falar em ilegitimidade do banco 

reclamado para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez 

que foi responsável pelos descontos indevidos em folha de pagamento da 

parte autora. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da 

autora são Improcedentes. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de descontos indevidos do salário do reclamante no 

valor de R$ 137,40 (cento e trinta e sete reais e quarenta centavos) 

mensais a título de empréstimo consignado que o autor afirma jamais ter 

contratado. Pugnando ao final, pela restituição de R$ 3.661,20 (três mil, 

seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos) que fora 

indevidamente descontado, bem como pela condenação do requerido a 

reparação por Danos Morais. O banco Reclamado em sua defesa alega 

que que a contratação fora realizada por mera liberalidade pelo autor, sem 

que tenha havido qualquer coação, e que a ausência de pagamento dará 

ensejo a enriquecimento ilícito do autor. Da análise dos autos verifico que 

razão não assiste ao Reclamante, pois dos documentos juntados por este 

na inicial não é possível identificar o desconto das parcelas que o autor 

afirma não ter contratado, embora haja diversos descontos nos holerites 

trazidos em IDs 24993743 e 24993744, em nenhum deles se observa o 

desconto do valor contestado. Sendo assim, não verifico ilegalidade 

praticada pela Reclamada, já que, o referido documento não se traduz em 

prova a socorrer as alegações da reclamante apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Ora, a parte Reclamante 

deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da 

contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por GABRIEL SANTOS 

BARCELOS em face de BANCO BMG S.A., ambos qualificados nos autos. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A. F.Lima Juiz de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000922-17.2019.8.11.0021. AUTOR(A): KLEBER 

DA SILVA MACHADO RÉU: BANCO BMG S.A. Vistos, etc. Homologo o 

acordo entabulado entre as partes em movimentação 22934279 para que 

surta os efeitos legais e OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza 

Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos 

autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A. F.Lima Juiz de Direito em Regime de 

Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-80.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000588-80.2019.8.11.0021 AUTOR(A): PATRICIA 

GONÇALVES STEIN RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO 

UNILATERAL A reclamada arguiu, em preliminar, a Inépcia da Inicial em 

razão da ausência de documentos tidos como imprescindíveis. In casu, 

observo que a referida preliminar se confundiu com o mérito da demanda, 

devendo por assim esse ser apreciado e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Com relação ao documento oficial de extrato de restrição, 

cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o documento 

apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como empresa tem 

acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade do 

documento apresentado junto a exordial. Ademais, a empresa tem acesso 

ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito bem ter 
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juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Passo a análise 

do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Parcialmente 

Procedentes. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 79,46 (setenta e nove 

reais e quarenta e seis centavos), acostado aos autos em ID n.º 

19123349 que o autor alega desconhecer sua origem, tendo em vista que 

afirma não possuir qualquer débito junto a empresa reclamada a ponto de 

justificar tal restrição. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

de débito que originou a negativação referida, bem como pela condenação 

da requerida a reparação por Danos Morais. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permitem constatar que os registros dos dados do 

autor com referência as negativações em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante 

afirma desconhecer sua origem, pois jamais teria mantido qualquer relação 

comercial com a reclamada que pudesse vir a justificar a restrição 

creditícia em apreço. A Reclamada em sede de contestação aduziu a 

regularidade da negativação, tendo em vista que o autor fora titular de 

linha telefônica, sendo que o requerente teria deixado em aberto faturas, 

para tanto juntou na sua peça de contestação, diversas imagens de seu 

sistema interno. No entanto, as imagens colacionadas no corpo da 

contestação em verdade se tratam de imagens de suas telas de sistemas 

de seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam 

como documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como uma prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentado provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório 

que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora resta 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E 

SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado 

pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e provido. 

(N.U 1000279-75.2019.8.11.0048, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA RÉ 

DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO. TELAS SISTEMICAS 

UNILATERAIS QUE NÃO TEM CONDÃO DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA 

DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES. DÉBITO QUE SE MOSTRA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 

71005853726, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/01/2016). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005853726 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da 

Silva, Data de Julgamento: 27/01/2016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016) (negritei) Por 

outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que tange à 

ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que o 

extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em nome deste em data anterior à negativação em 

apreço. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

empresa ré ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o 

fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes 

aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que 

se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no 

enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrida não 

apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo 

do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito 

da parte recorrente. 2. Havendo outra anotação negativa preexistente em 

nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta 

configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ . 3. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000417-87.2019.8.11.0033, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Outrossim, ante a decisão supra, rejeito o 

pedido contraposto formulado pela reclamada na contestação. Outrossim, 

ante a decisão supra, rejeito o pedido contraposto formulado pela 

reclamada na contestação. Com relação ao pedido de condenação da 

requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal situação não 

restou caracterizada nos autos. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por PATRICIA GONÇALVES STEIN em desfavor da 

TELEFONICA BRASIL S.A. para apenas para DECLARAR a inexistência do 

débito negativado objeto desta reclamação no valor de R$ 79,46 (setenta e 

nove reais e quarenta e seis centavos), contrato n.º 0298270184 com 

inscrição em 01/04/2018 e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos 
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morais. Proceda a secretaria a baixa do restritivo de crédito objeto da 

presente demanda via sistema SERASA-JUD. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A. F.Lima Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA GALLE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001466-05.2019.8.11.0021 AUTOR(A): MARCIO 

DE OLIVEIRA GALLE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDOA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. CONEXÃO Antes de adentrar nas 

questões preliminares e no mérito, deve ser aplicado ao presente caso o 

disposto no art. art. 55, §3º do CPC, em relação aos autos de número 

1001467-87.2019.811.0021. É inegável a evolução alcançada em nosso 

sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as quais, 

merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no 

artigo acima mencionado, in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de conexão mais 

flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A 

conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as 

relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica 

estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Tratando-se das mesmas partes e mesma causa de 

pedir, mas inseridos em uma mesma relação jurídica deve-se determinar a 

reunião dos feitos através da CONEXÃO como forma de evitar decisões 

conflitantes. Desta forma impõe-se a CONEXÃO entre as demandas 

1001467-87.2019.8.11.0021 e 1001466-05.2019.811.0021 a fim de evitar a 

possibilidade de prolação de sentenças contraditórias. PRELIMINAR DA 

INCOMPETENCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA No que tange a preliminar de 

incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora 

são Procedentes. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de falha na prestação de serviços da requerida que deixou 

de promover o necessário restabelecimento de energia elétrica na 

propriedade do autor em que pese à existência de diversas reclamações, 

tendo o autor que contratar serviço particular para a manutenção e 

reestabelecimento do fornecimento. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC/2015. E esta em sede de sua defesa argumentou ausência de 

comprovação de falta de fornecimento de energia, e ao mesmo tempo 

admite a interrupção do fornecimento em razão de intervenção 

emergência, argumentando ainda pelo ausência de responsabilidade. 

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante 

demonstra diversos protocolos de pedido de atendimento em IDs de n.º 

21822805, 21822806, 2182807 e 2182808, bem como apresenta em ID n.º 

21822809 Nota Fiscal referente a serviço contratado de terceiros para o 

reestabelecimento do fornecimento de energia. Desta feita, evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Destaco 

que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo a 

Energisa se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada. Nesse sentido, verbis: "RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA. 

EVENTO CLIMÁTICO. QUANTUM MANTIDO. Restou incontroverso nos 

autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora, localizada em área rural, tendo o 

restabelecimento do serviço ocorrido somente após 09 dias. A empresa 

demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto pela 

incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, 

bem como, pela atividade que desenvolve. Havendo a demora no 

restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais. Prazo de 

48h previsto no art. 176 da Resolução 414/2010 não observado. Embora 

evidenciado acontecimento climático responsável pela interrupção da 

energia e que também contribuiu para o atraso no restabelecimento do 

serviço, o dano moral restou caracterizado pela significativa demora de 09 

dias e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que 

demandassem mais de 48h de espera. Dano moral fixado em R$ 2.500,00 

que deve ser mantido, pois quantia que se mostra adequada e razoável, 

sem comportar enriquecimento ilícito ao autor. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 71005607510, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005607510 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 

Julgamento: 26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015) (destaquei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 
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arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Fica evidente nos autos ainda que o reclamante teve 

o custo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com serviços de terceiros 

para reparo (ID. 21822809), devendo a reclamada ressarcir ao reclamante 

o valor gasto. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

MARCIO DE OLIVEIRA GALLE em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

sentença, bem como CONDENO ainda a reclamada ao pagamento de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), a título de danos materiais, atualizado 

pelo IGP-M/FGV desde a data do dispêndio financeiro e juros de 1% ao 

mês desde a data da citação. Proceda a secretaria a baixa do restritivo de 

crédito objeto da presente demanda via sistema SERASA-JUD. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A. F.Lima Juiz de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000797-49.2019.8.11.0021 AUTOR(A): EZIO 

ALVES DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são 

Procedentes. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de descontos 

indevidos do salário do reclamante a título de cartão de crédito consignado 

desde o ano de 2014 que o autor afirma jamais ter contratado. Pugnando 

ao final, pela restituição de R$ 13.044,71 (treze mil e quarenta e quatro 

reais e setenta e um centavos) que fora indevidamente descontados, bem 

como pela condenação do requerido a reparação por Danos Morais. O 

banco Reclamado em sua defesa que o autor celebrou um contrato com o 

banco Cruzeiro do Sul e 17/10/2008, sendo este adquirido pelo reclamado 

e que o autor não realizava a quitação integral, realizando apenas o 

pagamento mínimo das faturas gerando juros e encargos sobre o saldo 

devedor, no entanto não traz qualquer prova que corrobore tais 

alegações, sendo assim, não passam de alegações.. A responsabilidade 

do reclamado como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida 

em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado a consumidora. 

Razão pela qual deve a empresa reclamada restituir ao reclamante o valor 

que fora debitado já devidamente corrigido, no valor de R$ 13.044,71 

(treze mil e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos). O dano 

moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação 

do serviço da reclamada ao realizar desconto indevido do salário a 

reclamante sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS 

NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR 

INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Ausente comprovação da regularidade 

da contratação do empréstimo consignado, há de ser declarada a 

inexistência do contrato e a ilegitimidade dos descontos realizados no 

benefício previdenciário da autora/apelada. A constatação de falha na 

prestação do serviço, conforme preceituado no Art. 14, § 1º do CDC, 

enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos 

causados ao consumidor. Precedente do STJ, em julgamento de recurso 

repetitivo (REsp 1199782/PR).Em se tratando de descontos indevidos em 

benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o dano é gerado in 

re ipsa, ou seja, independe de prova de abalo à honra, bastando a 

comprovação do fato, porquanto presumíveis suas consequências 

danosas. Valor da indenização, arbitrada pelo magistrado a quo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), atende à razoabilidade e proporcionalidade e ao 

caráter punitivo-pedagógico, pois adequado às peculiaridades do caso 

concreto e à capacidade econômica do ofensor. (TJ-PE - APL: 4749233 

PE, Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2018) INDENIZAÇÃO - 

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM 

PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS. O 

parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao 

juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as 

circunstâncias do caso. (TJ-MG - AC: 10352160015447001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/10/2017, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017) No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 
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sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDENCIA dos pedidos formulados por EZIO 

ALVES DE OLIVEIRA em desfavor da BANCO PAN S.A., CONDENAR a 

pagar ao reclamante a título de danos materiais R$ 13.044,71 (treze mil e 

quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), referentes ao valor 

indevidamente debitado, e a título de danos morais o montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde a data do arbitramento (nos 

termos da Súmula 362 do STJ[1]), mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a contar da data da citação. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A. F.Lima Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão 1 Súmula 362-STJ: “A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAS AQUILES BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000583-58.2019.8.11.0021 AUTOR(A): TOMAS 

AQUILES BASSO RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, embora tenha 

comparecido à audiência de tentativa de conciliação de ID 20399102, não 

apresentou sua peça de contestação. Desta forma, deve ser imposto os 

efeitos da REVELIA, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Passo a 

análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Parcialmente 

Procedentes. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de que o reclamante comprara passagem da empresa reclamada 

para deslocamento da cidade de Goiânia – GO para Vitória – ES onde 

realizaria uma prova de concurso, e que cerca de meia hora antes do 

horário do embarque a empresa cancelou o voo, fazendo com que o 

reclamante perdesse a prova e gerando diversas despesas. Pugnando ao 

final, pela condenação da requerida na reparação pelos Danos Morais, 

Materiais e a Perda de Uma chance. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que restou incontroverso que o reclamante adquiriu passagem 

aérea da empresa reclamada para o trecho Goiânia - GO para Vitória - ES, 

para o dia 23.03.2019 com horário previsto para seu embarque ás 

18h40min (passem em ID n.º 19092083) e que tal voo fora cancelado 

conforme declaração da reclamada em ID 19092084. Fica evidente ainda, 

que em razão do cancelamento do voo o reclamante fora impedido de 

realizar a prova de concurso público para o qual se inscrevera, 

documentos de IDs 19092080 e 19092082, bem como efetuou diversos 

gastos com alimentação, transporte, estadia demonstrados em IDs 

n.º19092087, 19092089, 19092090, 19092441 A reclamada deixou de 

apresentar defesa. Inconteste resta portanto, a obrigação da reclamada à 

reparação dos danos de ordem moral e material causados ao autor. Com 

efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato, já que houve cancelamento de seu voo, não tendo 

sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac (Resolução nº 

141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo contratado lhe 

causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: E M E N T A RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

CUMULADA COM PERDAS DE UMA CHANCE – TRANSPORTE AÉREO – 

ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERDA DA PROVA DE CONCURSO 

PÚBLICO – TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. 

Configura falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea 

a ensejar o dever de indenizar, o atraso injustificado e alterações em 

horários e conexões de voo, causando prejuízos a parte autora, como no 

caso a perda de uma chance . Cabia a empresa comprovar que o atraso 

do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, 

porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa 

aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo 

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor). Na fixação do quantum indenizatório a título de 

danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação 

econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização 

deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando 

a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem 

causa da parte adversa, como se observou no caso em apreço. O termo 

inicial dos juros de mora e da correção monetária, provenientes de relação 

contratual, se dá a partir da citação e da data do arbitramento, 

respectivamente. (N.U 0039847-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 
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arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. O quantum 

indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Deve ainda a companhia aérea reclamada 

ressarcir ao reclamante o valor dos prejuízos e gasto realizados em razão 

do cancelamento do voo no valor de R$ 1.438,21 (um mi, quatrocentos e 

trinta e oito reais e vinte e um centavos) Cumpre-me esclarecer, todavia, 

que embora a autora pleiteie indenização pela perda de uma chance, pois 

perdeu a prova do concurso público para a qual estava inscrita, não há 

como acolher sua pretensão, porquanto inexistem elementos que 

demonstrem a probabilidade de sua aprovação, quem dirá a certeza. 

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO- 

INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO- AUSÊNCIA DE RECURSO- INÉRCIA DA 

PARTE- ATO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À ADMINISTRAÇÃO- 

TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INAPLICABILIDADE – 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS- ÔNUS DO VENCIDO- 

SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. No edital do certame havia 

previsão expressa acerca do cabimento de recurso na hipótese de 

indeferimento da inscrição, com prazo, forma e modo de recorrer. O fato 

da parte não apresentar o recurso no tempo e modo devido e, deste modo, 

não ter seu nome na lista dos convocados para realizar o concurso não 

pode ser imputado à administração pública. A aplicação da teoria da perda 

de uma chance está adstrita as situações em que o dano, “seja real, atual 

e certo, dentro de um juízo de probabilidade, pois, o dano potencial ou 

incerto não é passível de indenização no âmbito da responsabilidade civil”. 

(REsp 1.104.665/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda) Não há que se falar em 

isenção de pagamento dos honorários sucumbenciais tendo em vista que 

o vencido deve suportar o ônus da sucumbência, exegese do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. (N.U 0004197-60.2012.8.11.0045, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE 

OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, superada a preliminar arguida, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a 

reclamada AZUL LINHAS AEREAS, a pagar ao reclamante TOMAS 

AQUILES BASSO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data, CONDENO 

ainda a reclamada a restituir aos reclamantes o valor pago o valor gasto 

para adquirir outras passagens no importe de R$ 1.438,21 (um mi, 

quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), devendo esta 

importância ser corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da desembolso e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização pela perda de uma chance. Proceda a secretaria a baixa do 

restritivo de crédito objeto da presente demanda via sistema 

SERASA-JUD. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-25.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILLA CRISPIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000721-25.2019.8.11.0021 AUTOR(A): LUDIMILLA 

CRISPIM DE SOUSA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDOA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR DA INCOMPETENCIA 

EM RAZÃO DA MATÉRIA No que tange a preliminar de incompetência em 

razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos 

autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Passo a 

análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

falha na prestação de serviços da requerida que mesmo tendo emitido 

faturas pela media nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, 

emitiu fatura referente a fevereiro de 2019 com acumulo de consumo 

referente aos 3 meses, conforme extrato de faturas juntadas pela autora 

em ID n.º 19506545. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. E esta em sede 

de sua defesa argumentou que a fatura referente ao mês de fevereiro de 

2019 fora realizada pelo acúmulo de consumo dos meses de 

dezembro/2018 a fevereiro de 2019, sustentado a regularidade da fatura, 

argumentando ainda pelo ausência de responsabilidade. Contudo, da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante demonstra diversos 

que fora emitida fatura do mês de dezembro no valor de R$ 91,48 

(noventa e um reais e quarenta e oito centavos) e no mês de janeiro no 

valor de R$ 88,52 (oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), tendo 

sido ambas quitadas conforme documentos de IDs de n.º 19506545 e 

19506547, bem como fora realizada cobrança do mês de fevereiro no 

valor de R$ 475,53 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e 

três centavos) em ID n.º 19506546. Desta feita, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, isto porque em tais 

situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a 

inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR 

& ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode 

ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor for 

hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são 

alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na norma 

ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica 

quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de 

provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil 

Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte do autor que teria dado ensejo ao aumento do 

consumo nos meses questionados, desta feita há que se concluir que o 

devendo por assim, ser restituída pelos valores cobrados em duplicidade. 

Destaco que a concessionária admite a fatura com acumulo de consumo e 

traz aos autos em ID 21415617 documento que atesta que as faturas 

referentes aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 foram 

faturadas pela média; Nessa toada, o entendimento majoritário da 

jurisprudência é no sentido de que em não havendo culpa comprovada do 

usuário, imperiosa se mostra a revisão das faturas. Assim, vale 

transcrever: Nesse sentido, verbis: Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. 

AUMENTO ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. HISTÓRICO. ERRO. 

INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia elétrica que não 

refletem o histórico das anteriores e não indicam o consumo medido que 

autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há prova da alteração do 
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padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem direito, contudo, a 

concessionária de emitir nova fatura relativa ao consumo efetivamente 

registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. (...) Recurso 

da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido. (Apelação Cível Nº 

70042139881, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/04/2011) Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR 

CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO 

TORNADA DEFINITIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO 

PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO DO CONSUMO MEDIDO 

PERPETRADA POR LONGO PERÍODO. ATO ADMINISTRATIVO REVISADO. 

CULPA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO 

OBSERVADO PELA CONCESSIONÁRIA. AUMENTO ABRUPTO DO VALOR 

FATURADO. DIREITO DE QUESTIONAMENTO DO CONSUMIDOR COM 

VISTAS À COMPROVAÇÃO DE QUE O FATURAMENTO EQUIVALE AO 

REAL CONSUMO. REVISÃO DAS FATURAS EMITIDAS DEPOIS DA 

VERIFICAÇÃO DO ERRO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPÕE COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DO PERÍODO 

DO FATURAMENTO IRREGULAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA 

DEMANDANTE QUE NÃO JUSTIFICA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 

CORRESPONDENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70038823530, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/09/2011) Nessa 

esteira, por certo temos a ilegalidade na expedição das faturas com 

vencimento em fevereiro de 2019, posto que, emitida cm acumulo de 

consumo de faturas já devidamente pagas. Nesse ínterim, cumpre anotar 

que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com CARLOS 

ROBERTO GONÇALVES: a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. Ademais, o dever de indenizar, está 

presente a hipótese da responsabilidade objetiva, nos termos do que 

dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao 

fornecedor do serviço responder, independentemente da existência de 

culpa, pelos danos causados em virtude da má prestação do serviço 

contratado. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da 

cobrança indevida do efetivada pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. No que 

concerne ao pedido restituição em dobro do valor pago pelas contas 

referentes a dezembro/2018 e janeiro/2019 que foram pagos novamente 

na conta de fevereiro/2019 em decorrência do acumulo de consumo, 

entendo pela procedência, no entanto devendo ser calculado sobre o 

valor cobrados nas faturas mencionadas, totalizando R$360,00 (trezentos 

e sessenta reais) já em sua forma dobrada. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARCIO DE OLIVEIRA GALLE em desfavor da ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

sentença, bem como CONDENO ainda a reclamada ao pagamento de R$ 

360,00 (trezentos e sessenta reais), a título de danos materiais, atualizado 

pelo IGP-M/FGV desde a data do dispêndio financeiro e juros de 1% ao 

mês desde a data da citação. Proceda a secretaria a baixa do restritivo de 

crédito objeto da presente demanda via sistema SERASA-JUD. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A. F.Lima Juiz de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-21.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FRANCISCA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000773-21.2019.8.11.0021 AUTOR(A): ROSELI 

FRANCISCA DOS REIS RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora 

são Procedentes. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 2.663,11 (dois 

mil, seiscentos e sessenta e três reais e onze centavos) que a autora 

alega desconhecer sua origem, tendo em vista que afirma não possuir 

qualquer débito junto ao reclamado a ponto de justificar tal restrição. 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência de débito que 

originaram as negativações referidas, bem como pela condenação da 

requerida a reparação por Danos Morais. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que os registros dos dados do 

autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao 

crédito, acostada em ID n.º 19473146, se deu por solicitação da empresa 

requerido, por débito que o reclamante alega ser indevido desconhecendo 

sua origem. A Reclamada por sua vez em sede de sua contestação (ID n.º 

22784035) aduziu a regularidade do débito negativado, no entanto, nada 
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trouxe de provas a comprovar à validade e regularidade da contratação 

do serviço que fora levada a registro nos órgãos de proteção ao crédito, 

permanecendo por assim, no campo das meras alegações, haja vista que 

não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do 

art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida 

em favor da consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO 

DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados do 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o 

nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar 

abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são 

considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 

4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ROSELI FRANCISCA DOS REIS em desfavor da 

TELEFONICA BRASIL S/A, para DECLARAR a inexistência dos débitos 

negativados objeto desta reclamação no valor de R$ 2.663,11 (dois mil, 

seiscentos e sessenta e três reais e onze centavos), contrato n.º 

289980432, com vencimento em 10/12/2016 e inclusão em 06/04/2017, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do registro da restrição nos órgãos 

proteção ao crédito. Proceda a secretaria a baixa do restritivo de crédito 

objeto da presente demanda via sistema SERASA-JUD. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A. F.Lima Juiz de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000121-04.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RAFAEL JOSE RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de Exceção. 

DEFIRO o pedido de id nº 19939527, de modo que SE EXPEÇA Ofício a 

demandada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a 

ordem judicial emanada, fixando a multa diária no importe de R$ 100,00 

(cem) reais. CUMPRA-SE com máxima urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 05 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000601-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000601-50.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: CLAUDIA REGINA SOUSA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos em Regime de Exceção. Tendo em vista a 

inércia da executada em opor embargos, consoante certidão de id nº 

19612786, HOMOLOGO o valor apresentado pela autora, de modo que 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Com o pagamento, INTIME-SE 

a exequente para manifestação, no prazo legal, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 05 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002000-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI MAIRA MINELLI LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002000-17.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: DAIANI MAIRA MINELLI LOBO 

EXECUTADO: NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA Vistos em Regime de 

Exceção. CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos embargos postos. 

Se tempestivo, RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 
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apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 06 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010085-04.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON FAGUNDES BOTELHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

8010085-04.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: RAMON FAGUNDES BOTELHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o teor da informação inserida no id nº 23351222, INTIME-SE 

a autora para manifestação, no prazo legal, sendo o silêncio interpretado 

como concordância. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. ÁGUA 

BOA, 6 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000592-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI GIOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000592-20.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: CLECI GIOTTI EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Mutirão. INDEFIRO o pleito 

de abatimento dos honorários contratuais, eis que a análise tal pedido está 

condicionada à prévia intimação da autora ou de seus herdeiros acerca do 

adimplemento ou não de tal verba extra processualmente. Assim, entendo 

que resta imperativa a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, para regularização dos autos, conforme jurisprudência: Falecimento 

da parte. Suspensão do processo. Precedentes da Corte.1. Precedentes 

da Corte assentam que a "morte de uma das partes suspende o processo 

desde sua ocorrência, irrelevante, sob este aspecto, o instante em que ao 

Juízo foi comunicado o óbito" (REsp nº 32.667/PR, Relator o Senhor 

Ministro Fontes de Alencar, DJ de 23/09/96). (negrito nosso). Desta forma, 

com fundamento no Princípio da Economia Processual e Instrumentalidade 

das Formas observando a inteligência do art. 313, §§ 1º e 2º, inc. I do CPC 

SUSPENDO os autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. INTIME-SE o 

espólio, via seus herdeiros ou quem for sucessor, nos termos do art. 313, 

§ 2º, inc. II do CPC, para que se habilite nos autos. Transcorrendo o prazo 

In albis, INTIME-SE a requerente pessoalmente para que no prazo de 05 

(cinco) dias dê regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 3 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-72.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001759-72.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Vistos 

em Regime de Exceção. De pronto, preenchidos aparentemente os 

requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido 

de concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do conciliador, 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 
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CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 4 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001851-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MATOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001851-84.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: BIANCA MATOS DE MORAES 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 19506703, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 05 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000955-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENIOMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA Processo: 1000955-41.2018.8.11.0021. 

REQUERENTE: ENIOMAR ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico que a 

hipótese não permite o julgamento antecipado da lide, mormente porque há 

divergência entre as alegações realizadas pela autora e reclamada, sendo 

as provas dos autos insuficientes para o deslinde da demanda. Assim, 

determino à senhora gestora que designe audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que será colhido o depoimento das 

testemunhas indicadas. Intimem-se as partes para comparecerem, 

esclarecendo que, cada uma, poderá arrolar até 03 (três) testemunhas 

que deverão comparecer independente de intimação. Intimem-se. Submeto 

os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo DESPACHO Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000373-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PONTES GUIMARAES 14229494866 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000373-41.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: RAQUEL PONTES GUIMARAES 

14229494866 EXECUTADO: ROSA ELOISA SANTANA DA SILVA Vistos 

em Regime de Exceção. Em exame dos autos, nota-se que não foram 

localizados bens do devedor disponíveis à penhora, mesmo depois da 

intimação do devedor e do credor, bem como depois das tentativas de 

penhora de bens por meio de sistemas on lines de busca de bens 

(BACENJUD e RENAJUD). Portanto, não sendo localizados bens 

disponíveis para penhora, DEFIRO o pedido da exequente de id nº 

17796895, de modo que SUSPENDO o trâmite do feito até a manifestação 

da parte interessada, nos termos do artigo 921, inciso II, do CPC. 

Arquive-se provisoriamente. Registre-se que o processo poderá ser 

desarquivado, a qualquer tempo, se futuramente forem encontrados bens 

disponíveis para penhora, conforme preconiza o artigo § 3º do artigo 921 

do CPC, sem prejuízo que decorrido o prazo de um ano, começa a correr o 

prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 05 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001854-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001854-39.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES 

JUNIOR EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 19506702, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 
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remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 05 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEME BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002002-84.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ELAINE LEME BATISTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a 

intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento espontâneo da 

condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de sentença pela parte 

autora, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 05 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-25.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CASANOVA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E MACHADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010254-25.2015.8.11.0021. EXEQUENTE: CASANOVA & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: BARBOSA E MACHADO LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 19516278, verifico que o 

exequente não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que 

impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 05 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERA LUCIA SOUSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001559-02.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA VERA LUCIA SOUSA 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Analisando o teor do petitório de id nº 19460784, tenho que se trata de 

pedido de reconsideração da decisão de id nº 19210440. É certa a 

inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento 

jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável 

ao nosso sistema processual. Para se insurgir contra decisão judicial só 

há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das 

ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial. Isto posto, de acordo com 

as considerações supra, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo 

a decisão em voga, tal como foi proferida. Ademais, cumpra-se na íntegra 

os termos da última decisão exarada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

05 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001550-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001550-40.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: FLORENCIO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 19481729, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 
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também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 05 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-95.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIRENO PEREIRA SANTOS 32765355134 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCILAINE SANTANA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000393-95.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: DIRENO PEREIRA SANTOS 

32765355134 EXECUTADO: GERCILAINE SANTANA SILVA Vistos em 

Regime de Exceção. Considerando que não fora possível realizar a 

penhora de bens da executada, DETERMINO a intimação da requerente 

para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 05 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000353-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FAVERO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000353-50.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EDER FAVERO EXECUTADO: 

PATRICIA ALVES RIBEIRO Vistos em Regime de Exceção. Considerando o 

retorno da missiva infrutífera, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 05 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000369-67.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIZA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. DETERMINO 

desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem os fatos controvertidos e as provas que pretendem produzir 

em audiência de instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por 

prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas 

que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 05 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000636-10.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ALEXANDRE MEINBERG 

CEROY REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

MAGAZINE LUIZA S/A Vistos em Regime de Exceção. Considerando o 

retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes 

para pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 
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da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 05 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002023-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CANDIDO DE ARAUJO 04124734107 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIMAR MARTINS GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002023-60.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: FRANCISCA CANDIDO DE 

ARAUJO 04124734107 EXECUTADO: CLEIDIMAR MARTINS GOMES Vistos 

em Regime de Exceção. Considerando a contraproposta apresentada pela 

requerente em id nº 18503080, DETERMINO a intimação da demandada 

para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio 

interpretado como desinteresse. Se inerte, INTIME-SE a requerente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Outro o cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MACCARI (INTERESSADO)

BRUNO MOREIRA ALVES (INTERESSADO)

DHIENYS ALVES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

MARCOS KREUTZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000095-06.2019.8.11.0021. INTERESSADO: ALEXSANDRO MACCARI, 

BRUNO MOREIRA ALVES, DHIENYS ALVES DE ALMEIDA, MARCOS 

KREUTZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de 

Exceção. Inicialmente, cumpre destacar que, a despeito da designação 

automática do sistema da solenidade de conciliação, é cediço que o 

Município de Água Boa/MT não detém interesse em transacionar, 

consoante outros casos análogos, aliado ainda ao fato de que a autora 

também já manifestou o desinteresse na exordial, motivo elo qual 

DETERMINO o cancelamento da solenidade. Preenchidos aparentemente 

os requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 

14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do 

pedido de concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da 

alegada hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, 

motivo pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou 

prova equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. CITE-SE a parte demandada para responder à ação no 

prazo legal, ou ratificar a contestação já apresentada nos autos. Após, À 

autora para querendo apresentar impugnação, ou ratificar a já constante 

nos autos (art. 351 do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-94.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA BOECHAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA BOECHAT OAB - RJ0152805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE ARJONA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE HERNANDES PALHARES OAB - MT22525-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010047-94.2013.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCOS DE SOUZA BOECHAT 

EXECUTADO: CICERO JOSE ARJONA MARTINS Vistos em Regime de 

Exceção. Tendo em vista o aventado pela executada em id nº 17873808, 

DETERMINO a intimação da requerente para aportar novo cálculo com as 

deduções ora apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido posto em id nº 17493527. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000730-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALICON NUNES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000730-21.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALICON NUNES DE BRITO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Tendo em vista que a executada informa o pagamento do valor da 

condenação, conforme petição de id nº 20912104, INTIME-SE a autora 

para manifestar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o 

silêncio como concordância e consequente quitação integral. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001344-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLA BRENDA DOS SANTOS KIST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001344-26.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ENY BARTZ GANASSINI & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: WARLA BRENDA DOS SANTOS KIST Vistos em 

Regime de Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 19744183, 

determino: I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 
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exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010334-52.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010334-52.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: DEBORA MARIA DO CARMO 

EXECUTADO: JULIO CESAR DA CUNHA LUZ Vistos em Regime de 

Exceção. De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 19686040 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 58.472,48 (cinquenta e 

oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), 

observando CPF/CNPJ n° 02.812.617/0001-37 informado pelo exequente, 

sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, CONCLUSOS para análise dos demais pedidos. 

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 06 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Art. 36. Decretar, em processo judicial, a 

indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001410-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI WEISSHEIMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

DEUZENIR ARAUJO DA MATA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001410-40.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: DELCI WEISSHEIMER 

EXECUTADO: ANA CARLA ARAUJO DA SILVA, DEUZENIR ARAUJO DA 

MATA SILVA Vistos em Regime de Exceção. Considerando o teor do 

mandado de citação/penhora inserido no id nº 19776496, DETERMINO a 

intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001196-78.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARLA GONCALVES LEAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO GOMES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001196-78.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: FERNANDA CARLA 

GONCALVES LEAL EXECUTADO: PAULO ROGERIO GOMES NETO Vistos 

em Regime de Exceção. I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRICHSEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001457-14.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ANDRE HENRICHSEN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - DEPARTAMENTO DE 
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TRANSITO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de Exceção. I - 

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o de cumprimento 

de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu 

representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos. II - FIXO os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC, os quais devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III 

– Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento 

no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV – Se apresentada impugnação, nos 

termos do art. 535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me 

os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-80.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIRENO PEREIRA SANTOS 32765355134 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ANTUNES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000394-80.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: DIRENO PEREIRA SANTOS 

32765355134 EXECUTADO: ELAINE ANTUNES VIEIRA Vistos em Regime 

de Exceção. Considerando que não fora possível realizar a citação da 

executado bem como a penhora do bem indicado, DETERMINO a intimação 

da requerente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a 

presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-18.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010000-18.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: ITAMAR ANTONIO DE SOUZA 

EXECUTADO: EDILSON GOMES DE OLIVEIRA Vistos em Regime de 

Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 19870211, verifico que o 

exequente não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que 

impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 06 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA APARECIDA WEISSHEIMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000144-18.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: PATRICIA CRISTINA DA COSTA 

SILVA EXECUTADO: KARINA APARECIDA WEISSHEIMER Vistos em 

Regime de Exceção. Considerando o certificado em id nº 19063941, 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000564-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALBUQUERQUE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES OAB - MT0021708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000564-86.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: BRUNA ALBUQUERQUE DE 

MOURA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em Regime de Exceção. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 20393789, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001154-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FRANCO TELES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001154-63.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: PATRICIA FRANCO TELES 

EXECUTADO: NADIA MENDES DOS SANTOS Vistos em Regime de 
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Exceção. Considerando que não fora possível realizar a citação da 

executado bem como a penhora do bem indicado, DETERMINO a intimação 

da requerente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a 

presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000370-52.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIZA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. DETERMINO 

desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem os fatos controvertidos e as provas que pretendem produzir 

em audiência de instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por 

prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas 

que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONISLEIK COSTA DAS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000314-53.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: VAGNER APARECIDO 

BOTELHO MUNIZ EXECUTADO: RONISLEIK COSTA DAS NEVES Vistos em 

Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 20868744, 

verifico que o exequente não acostou aos autos planilha de débito 

atualizado, o que impede a análise e efetivação da penhora do bem 

indicado, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente 

para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do débito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, com o fito de evitar 

leilão defasado, DETERMINO nova avaliação do bem penhorado em id nº 

18884589, com posterior intimação das partes para manifestação, no 

prazo legal, sob pena de anuência. Em seguida, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001210-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENDEL & MENDEL JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - 029.402.171-06 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BLASCK FRANCISCO PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001210-96.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MENDEL & MENDEL JUNIOR 

LTDA - ME PROCURADOR: BRUNO SIMITAN SEGATTO EXECUTADO: 

CLAUDIA BLASCK FRANCISCO PAULO Vistos em Regime de Exceção. Em 

que pese o pleito inserido no id nº 19380269, verifico que o exequente não 

acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e 

efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001256-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE M. GONCALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA OAB - SP396356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO FERREIRA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001256-51.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: EDILAINE M. GONCALVES - ME 

EXECUTADO: MURILO FERREIRA ROSA Vistos em Regime de Exceção. 

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicado 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e 

aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o 

oficial de justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

FELIPE ALVES ESCALDIN DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000816-89.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

BARBOSA REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA, FELIPE ALVES ESCALDIN DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a 

intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento espontâneo da 

condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de sentença pela parte 

autora, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ANDRE WEILER OAB - PR0027841A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000028-75.2018.8.11.0021. REQUERENTE: BRUNO RAFAEL DANTAS 

REQUERIDO: SANTINI & CIA LTDA - ME Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a 

intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento espontâneo da 

condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de sentença pela parte 

autora, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001938-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO BARBOSA DE FARIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA QUIXABEIRA MACHADO BATISTA OAB - GO24376 

(ADVOGADO(A))

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT16065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001938-74.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: LASARO BARBOSA DE FARIA 

NETO EXECUTADO: LUIZ CARLOS VIANA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 18227000, denota-se que não fora 

possível medida constritiva eis que o CPF informado da parte é inválido, de 

modo que há irregularidade na presente execução, razão pela qual 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001259-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE M. GONCALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA OAB - SP396356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROBERTO SCHERER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001259-06.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: EDILAINE M. GONCALVES - ME 

EXECUTADO: EDUARDO ROBERTO SCHERER - ME Vistos em Regime de 

Exceção. CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicado 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e 
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aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o 

oficial de justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000700-20.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

EXECUTADO: POLIANA ALMEIDA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando que não fora possível realizar a penhora do bem indicado, 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000593-05.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: CLAUDIA REGINA SOUSA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de 

Exceção. Tendo em vista que fora efetuado o pagamento da RPV 

expedida, conforme informação de id nº 26649624, INTIME-SE a autora 

para manifestar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o 

silêncio como concordância e consequente quitação integral. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001261-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE M. GONCALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA OAB - SP396356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA GONCALVES GOMES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001261-73.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: EDILAINE M. GONCALVES - ME 

EXECUTADO: ALINE CRISTINA GONCALVES GOMES BARBOSA Vistos em 

Regime de Exceção. CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicado pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos 

executados e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo aos 

exequentes. Se o oficial de justiça não encontrar os executados, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 

828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

06 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILANA NATASHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001068-29.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ILANA NATASHA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de 

Exceção. Ante o teor da Resolução 09/2019- OE e Portaria 29/2019-CM 

deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou a competência da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a 

qual passou a ser especializada para processar e julgar, em caráter de 

exclusividade, todos os feitos relativos à saúde pública em que figurar 

como parte o Estado de Mato Grosso, mesmo aqueles que já estão em 

fase de cumprimento de sentença, desde que envolva prestação 

continuada, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa do 

presente feito à referida Vara Especializada para a continuidade dos atos 

processuais. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-10.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIVINO MATOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000528-10.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PAULO DIVINO MATOS 
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VIEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001258-21.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE M. GONCALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA OAB - SP396356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER FERREIRA MEDRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001258-21.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: EDILAINE M. GONCALVES - ME 

EXECUTADO: WENDER FERREIRA MEDRADO Vistos em Regime de 

Exceção. CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicado 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e 

aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a constrição 

proposta será menos onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o 

oficial de justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o 

exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, 

com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

D M M GONTIJO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIAS ALVES DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000640-13.2018.8.11.0021. REQUERENTE: D M M GONTIJO - ME 

REQUERIDO: JOZIAS ALVES DE ABREU Vistos em Regime de Exceção. 

Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 19161228, donde 

ressai a ausência da demandada, APLICO-LHE a revelia, nos termos do 

art. 20 da Lei de Juizados Especiais (nº. 9.099/95). Ademais, A seguir, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juíza Leiga. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000589-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000589-36.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ELISVAN FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 19440491 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.701,02 (quatro mil, 

setecentos e um reais e dois centavos), observando CPF/CNPJ n° 

02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 
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Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AMERICO OAB - MT21256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001782-52.2018.8.11.0021. INTERESSADO: RAFAEL GOMES DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes RAFAEL GOMES DE SOUSA e 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que aquela requer in initio litis e inaudita 

altera parte seja determinado à reclamada exclua o nome do requerente do 

cadastro de inadimplentes, haja vista o débito cobrado ser indevido, bem 

como a citação da parte reclamada e a sua condenação em indenizar os 

danos causados. Narra a requerente que, “(...)O autor tem um contrato de 

prestação de serviços junto à Requerida, tendo cumprido fielmente suas 

obrigações, conforme demonstra comprovantes de quitação em anexo 

(docs. 3, 4 e 5). Ocorre que tendo necessidade de realizar compras a 

prazo, dirigiu-se a empresas da cidade e ao formalizar o cadastro, teve 

seu CRÉDITO NEGADO, tendo em vista a existência de pendências 

financeiras, conforme declaração das referidas empresas (docs. 6 e 7), 

gerando um profundo constrangimento. Intrigado com tal acontecimento 

buscou saber os motivos da negativação e constatou que a pendência 

financeira se referia a um débito de março de 2017, no valor de R$75,69 

(setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), junto à requerida, 

divida esta já quitada. Por outro lado, importante ressaltar que o 

requerente não fora devidamente informado da inclusão do seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito – SERASA/SPC, para que pudesse 

fazer sua defesa antes de sua inserção no cadastro de maus pagadores. 

Devido à restrição apontada, o requerente está, via de consequência, 

impedido de abertura de crédito junto a qualquer empresa, situação 

bastante embaraçosa para quem sempre honrou com todas as obrigações 

de forma pontual, abalando sua integridade, seu nome e sua honra. (...)” 

Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos 

aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a 

apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, para após 

comprovação da alegada hipossuficiência da autora, eis que ausentes 

indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que junte declaração de 

imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento. No que tange ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de 

um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal 

inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no 

encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Como se 

sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, 

requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da “perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os 

três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno, assim 

assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 
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mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente embora tenha 

relação jurídica com a demandada, realizara o pagamento da fatura objeto 

da negativação, sendo assim referida cobrança indevida, obtendo ainda 

assim seu nome inserido no rol de maus pagadores, não podendo 

continuar com seu nome negativado por débito inexistente. O perigo da 

demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, que se encontra privada de adquirir até mesmo produtos de 

primeira necessidade, caso necessite de crédito, sendo a espera ao 

provimento final por demais danosa. Com essas razões e os requisitos do 

art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que seja 

EXCLUÍDO o nome de RAFAEL GOMES DE SOUSA, dos registros/banco de 

dados de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito 

horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação 

ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte 

requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 06 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001193-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BENTO SANMARTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001193-60.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: JOAO LUIZ BENTO 

SANMARTINO EXECUTADO: OI S.A Vistos em Regime de Exceção. Os 

autos vieram conclusos diante da petição de ID 19309252 em que a 

executada aduz a impossibilidade de execução do débito, diante da 

homologação de plano de recuperação judicial. Pois bem. A Lei de n. 

11.101/05 preceitua em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido 

da recuperação judicial não se sujeitam a ela, in verbis: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos.” In casu, o crédito foi constituído quando 

do trânsito em julgado da sentença, datado em 13/02/2019 em ID n. 

18412716, ou seja, após o pedido de recuperação judicial em 20/06/2016, 

logo, não se sujeitando ao plano recuperacional. Desse modo, o 

cumprimento de sentença deve prosseguir perante o juízo que proferiu a 

sentença sem qualquer interferência dos efeitos suspensivos 

perseguidos pela executada. Deste modo, reitero que por se tratar de 

crédito extraconcursal, não há que se falar em integração do débito no 

plano homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de objeto tal 

pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: 

“AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES 

DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado 

e dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 
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o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) No mais, 

considerando que os valores em debate necessitam da competente 

atualização para serem satisfeitos através dos procedimentos adequados, 

por força do art. 524, §2º do CPC/15[1], DETERMINO a remessa destes 

autos ao contador judiciário para que seja feito cálculo nos termos 

indicados no r. acórdão. Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS partes 

para manifestação, no prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter: 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de 

contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para 

efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001393-67.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARCIA SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em Regime de Exceção. Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000709-11.2019.8.11.0021. REQUERENTE: THAYNARA GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MICHELAN BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA NEVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000913-89.2018.8.11.0021. REQUERENTE: GABRIELA MICHELAN BRAGA 

REQUERIDO: DEBORA CRISTINA NEVES DE CAMPOS Vistos em Regime de 

Exceção. A despeito da manifestação da requerente vertida em id nº 

21124167, denota-se que a presente execução fora extinta sem 

resolução do mérito em id nº 18448416, motivo pelo qual incabível eventual 

reanálise ou reconsideração, devendo a parte se valer dos meios 

recursais admissíveis, de modo que DEIXO de apreciar o pleito, devendo 

ser a r. sentença devidamente cumprida. CUMPRA-SE. ÀS 
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PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PAULA FARIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001080-09.2018.8.11.0021. INTERESSADO: ANTONIA PAULA FARIA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de 

Exceção. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 

19161228, donde ressai a ausência da demandada, APLICO-LHE a revelia, 

nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais (nº. 9.099/95). 

Ademais, A seguir, DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e 

as provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena 

de preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES DE LIMA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001362-13.2019.8.11.0021. INTERESSADO: MARIA DE FATIMA 

GONCALVES DE LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos em Regime de Exceção. Considerando que 

desde a remessa do feito para este Juizado Especial a parte nada 

requereu, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de 

direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CRISTINA ROQUE DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001077-54.2018.8.11.0021. INTERESSADO: ELIANA CRISTINA ROQUE 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime 

de Exceção. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id n. 

19161228, donde ressai a ausência da demandada, APLICO-LHE a revelia, 

nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais (nº. 9.099/95). 

Ademais, A seguir, DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para 
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que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e 

as provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena 

de preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:
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o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 
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por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 
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autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 
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EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 
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36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 
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quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 
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exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 
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efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 
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EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000479-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER CHIOZZANI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000479-03.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEXSANDER CHIOZZANI DA 

SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 18007322, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001010-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIR TREVISAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001010-89.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE CLAUDIR TREVISAN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO 

Vistos em Regime de Exceção. Considerando o retorno dos autos da 

Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de 

pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado o cumprimento 

de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 
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penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001114-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SATURNO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001114-81.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ROGERIO SATURNO PINTO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o petitório de id nº 25268618, e, que o valor depositado é 

incontroverso, DETERMINO a expedição de alvará de levantamento do 

valor indicado em id nº 29515640, observando a conta bancária da parte 

requerente, que, acaso ausente informação, INTIME-A para tanto. 

Ademais, considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

total da condenação, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, do valor já aplicada a atualização com a 

multa pelo atraso, consoante indicado pela exequente. I – Em não havendo 

o requerimento acima, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. II – Transcorrido o prazo estipulado no item 

I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

III – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. IV – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

06 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 
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autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORI GUNSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001881-56.2017.8.11.0021. REQUERENTE: FLORI GUNSCH REQUERIDO: 

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos em 

Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 22220038, 

verifico que o exequente não acostou aos autos planilha de débito 

atualizado, o que impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de 

ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos 

planilha atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 06 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000802-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000802-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de Exceção. 

A despeito da manifestação vertida pela exequente em id nº 22362523, 

onde pugna pelo prosseguimento do feito, na oportunidade não foram 

feitos quaisquer pedidos específicos, o que obsta deliberação por parte 

deste Juízo, eis que se trata de manifestação genérica. Dessa feita, 

DETERMINO a intimação da exequente para que propulsione o feito, 

especificando seu pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GISLANE BATISTA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001721-94.2018.8.11.0021. REQUERENTE: GISLANE BATISTA GLORIA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos em Regime de Exceção. Considerando 

que a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o 

teor do petitório de id nº 22316099, determino: I – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida 

penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERINEU OSMAR TURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000717-85.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SERINEU OSMAR TURA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 
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na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001646-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN ADRIANA BRIETZKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001646-55.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

EXECUTADO: KARIN ADRIANA BRIETZKE Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 22698118, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001803-62.2017.8.11.0021. REQUERENTE: RONAN RODRIGUES SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos em Regime de Exceção. Os autos vieram 

conclusos diante da petição de ID 14537780 em que a exequente requer 

expedição de certidão de crédito, em face da homologação de plano de 

recuperação judicial da empresa demandada. Pois bem. A Lei de n. 

11.101/05 preceitua em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido 

da recuperação judicial não se sujeitam a ela, in verbis: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos.” In casu, o crédito foi constituído quando 

do trânsito em julgado da sentença, datado em 05/09/2019 em ID n. 

23458301, ou seja, após o pedido de recuperação judicial em 20/06/2016, 

logo, não se sujeitando ao plano recuperacional. Desse modo, o 

cumprimento de sentença deve prosseguir perante o juízo que proferiu a 

sentença sem qualquer interferência dos efeitos suspensivos 

perseguidos pela executada. Deste modo, reitero que por se tratar de 

crédito extraconcursal, não há que se falar em integração do débito no 

plano homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de objeto tal 

pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: 

“AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES 

DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado 

e dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) No mais, 

considerando que os valores em debate necessitam da competente 

atualização para serem satisfeitos através dos procedimentos adequados, 

por força do art. 524, §2º do CPC/15[1], DETERMINO a remessa destes 

autos ao contador judiciário para que seja feito cálculo nos termos 

indicados no r. acórdão. Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS partes 

para manifestação, no prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter: 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de 

contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para 

efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.
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Processo Número: 1000781-95.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA PINHEIRO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000781-95.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANTONIA MARIA PINHEIRO 

CHAVES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARLA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001238-30.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DARLA CRISTINA DE SOUZA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos em Regime de Exceção. DEFIRO o petitório realizado em sede de 

solenidade de id nº 23544271, de modo que CONCEDO o prazo de 10 

(dez) dias para juntada de novo endereço da demandada. Com a juntada, 

DETERMINO que se proceda à citação da reclamada no endereço 

informado pelo autor, bem como que a Serventia do Juízo DESIGNE nova 

data para a realização da audiência de conciliação nestes autos. Outro o 

cenário, CERTIFIQUE-SE e volvam-me CONCLUSOS. Caso reste infrutífera 

a tentativa de citação, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 
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responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 
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seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 
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(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 
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satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 
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tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 
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satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 
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determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 
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36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 
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manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 
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De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 
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consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001100-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001100-97.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES CAETANO 

DE BRITO EXECUTADO: OI S/A, OI BRASILTELECOM Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 24509235, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-08.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA GOMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000263-08.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: ELMA GOMES DE MORAES 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. A 

despeito da manifestação vertida pela requerente em id nº 25517074, 

onde pugna pela realização de penhora via sistema Bacenjud, denota-se 

que não fora dado início a fase de Cumprimento de Sentença, tampouco 

fora aportada planilha de débito. Dessa feita, DETERMINO a intimação da 

exequente para que propulsione o feito, adequando seu pedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 
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F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001459-81.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDERSON PEIXOTO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 20644608 considerando deter 

o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.628,90 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ 

n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, sendo tal informação de 

sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 
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protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000984-57.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOVINO PEREIRA DA CUNHA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-63.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000906-63.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RICARDO BERNARDES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DEFIRO o petitório de id nº 25252650, de modo que CONCEDO o prazo de 

10 (dez) dias para juntada de novo endereço da demandada. Com a 

juntada, DETERMINO que se proceda à citação da reclamada no endereço 

informado pelo autor, bem como que a Serventia do Juízo DESIGNE nova 

data para a realização da audiência de conciliação nestes autos. Outro o 

cenário, CERTIFIQUE-SE e volvam-me CONCLUSOS. Caso reste infrutífera 

a tentativa de citação, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000777-58.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIMAR TELES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ARAUJO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000783-65.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA LUCIA ARAUJO 

GALDINO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-18.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000909-18.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA SIQUEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. DEFIRO o petitório de id nº 25252662, de modo que CONCEDO o 

prazo de 10 (dez) dias para juntada de novo endereço da demandada. 

Com a juntada, DETERMINO que se proceda à citação da reclamada no 

endereço informado pelo autor, bem como que a Serventia do Juízo 

DESIGNE nova data para a realização da audiência de conciliação nestes 

autos. Outro o cenário, CERTIFIQUE-SE e volvam-me CONCLUSOS. Caso 

reste infrutífera a tentativa de citação, INTIME-SE a autora para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-82.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE GOMES DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000950-82.2019.8.11.0021. REQUERENTE: GRACIELE GOMES DO REGO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. DEFIRO o 

petitório realizado em id nº 25253393, de modo que CONCEDO o prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias para juntada dos documentos pendentes, 

sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000429-40.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ARNOLDO JOST (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000429-40.2019.8.11.0021. AUTOR(A): GUILHERME ARNOLDO JOST 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-76.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICE BERNARDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000931-76.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NATALICE BERNARDES 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DEFIRO o petitório realizado em id nº 25150014, de modo que CONCEDO o 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias para juntada dos documentos 

pendentes, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-48.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GOMES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000907-48.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUIZ GOMES LEMES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. DEFIRO o 

petitório realizado em id nº 25252659, de modo que CONCEDO o prazo 
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improrrogável de 10 (dez) dias para juntada dos documentos pendentes, 

sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DOMINGOS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000871-06.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NEUSA DOMINGOS GARCIA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE KERCHE CHESCO FRAPPORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001368-88.2017.8.11.0021. REQUERENTE: DENIZE KERCHE CHESCO 

FRAPPORTI REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos em Regime de Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida 

no id nº 19272304 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

05 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001018-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PONTES GUIMARAES 14229494866 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001018-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: RAQUEL PONTES GUIMARAES 

14229494866 EXECUTADO: THAYNARA TAVARES DA SILVA Vistos em 

Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em 

discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação 

jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do 

feito, embora devidamente intimado (id de n. 19640862). Assim, a ausência 

de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do 

processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - 

Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 

24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender 

à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de 

indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em 

execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de 

interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso 

conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante disso, não resta outra 

alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 05 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BORGES REINIG OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOÃO TABORDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001839-36.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RODRIGO ALVES VILELA 

REQUERIDO: DANIELA BORGES REINIG OLIVEIRA, JOÃO TABORDA 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em sua última petição (ID 25519534), as 

partes informam que houve composição de acordo e que a parte 

reclamada cumpriu a obrigação, juntando o respectivo comprovante de 

pagamento, requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito. O 

cumprimento da sentença/acordo é forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos 

do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença, para que surta seus 

jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 
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arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P.I.C. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-18.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001976-18.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FRANCILEUDO DE SOUSA 

CHAGAS REQUERIDO: ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado (Id. 

27249074). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002107-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BELIAN DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002107-90.2019.8.11.0021. AUTOR(A): BELIAN DA SILVA SOARES REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITOS proposta por BELIAN DA SILVA 

SOARES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Decido. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA: Assim é que 

compulsando, detidamente os autos, extraem-se as conclusões que não 

amparam os pedidos contidos na inicial, impondo-se a adoção dos 

fundamentos de ilegitimidade ativa, alegados pela reclamada. Inicialmente, 

cumpre salientar que, no caso em análise nestes autos, o autor propõe 

ação indenizatória, em face da requerida, o qual alega ser arrendatário do 

imóvel onde se encontra a respectiva UC, cujos débitos estão sendo 

discutidos. Ocorre que, em nenhum momento, o autor juntou prova que 

demonstre sua legitimidade para propor a presente ação. Pois o contrato 

de arrendamento juntado está em nome de UILSON A. R. JR., firmado pela 

titular da UC - GRACIELA GALLE (e seu marido). Acerca da legitimidade 

para agir em juízo ressalto que se trata de uma das condições da ação, 

significando o reconhecimento do autor e do réu na ordem jurídica, como 

sendo as pessoas facultadas, respectivamente, a pedir e contestar. Por 

se tratar de condição da ação, a questão da legitimidade ad causam deve 

ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme lição de 

José Frederico Marques: “A ação somente pode ser proposta por aquele 

que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra 

aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde 

que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de 

legitimatio adcausam.” (Instituições de Direito Processual Civil, Volume II, 1ª 

ed.2000,p.25) Logo, merece acolhimento a preliminar, suscitada pela 

requerida, uma vez que não restou demonstrada, no caderno probatório, 

qualquer relação da parte requerida com o autor. Reconhecendo a 

ilegitimidade ativa da parte requerente. Isso posto, nos termos da 

fundamentação supra, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em decorrência 

da ilegitimidade ativa. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTUNES BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001879-52.2018.8.11.0021. INTERESSADO: JOAO ANTUNES BARBOSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95, aplicada 

subsidiariamente à Lei 12.153/09. Decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de ação ajuizada por JOÃO ANTUNES BARBOSA em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO com o fito de ver o réu condenado no 

pagamento de indenização por danos morais e materiais, em face de 

equívoco processual efetivado ao ser enviado a protesto o nome do autor 

(mov. ID 17125036), em decorrência da condenação do pagamento de 

custas e taxas processuais pela sucumbência nos autos da ação nº 

8010016-06.2015.8.11.0021, no total de R$ 522,03 (quinhentos e vinte e 

dois reais e três centavos). Pois bem. Merece procedência o pedido 

contido na inicial. Com efeito, o demandante teve seu nome protestado em 

decorrência das custas e taxas geradas nos autos da ação mencionada, 

esclarecendo que se tratava de homonímia e que, portanto, não subsistia 

a restrição. Depreende-se dos autos que houve ato comissivo na conduta 

estatal, ao ser determinada o protesto equivocado, pelo oficial de registros 
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públicos (mov. ID 19181123), sendo certo que se tratava de pessoas 

distintas, haja vista a diferenciação de outros dados, como CPF, filiação e 

endereço, como se vê em documentos do processo que originou os 

débitos em mov. ID 17125364. O fato, ressalta-se, sequer foi contestado 

pelo réu nestes autos, uma vez que a petição de defesa em mov. ID 

19182115 versa sobre fatos completamente distintos da causa de pedir 

aqui tratada, caracterizando o dano in re ipsa. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE INDEVIDO REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL 

CONTRA A FALECIDA ESPOSA DO AUTOR. Nos termos do art. 12, caput, 

do CC, em se tratando de lesão a direito da personalidade de indivíduo 

morto, o cônjuge sobrevivente tem legitimidade para reclamar perdas e 

danos. O redirecionamento de execução fiscal à falecida esposa do autor, 

com a consequente citação da sucessão, que se viu compelida a 

constituir advogado para, em nível de exceção de preexecutividade, 

assentar a ilegitimidade passiva ad causam decorrente de homonímia, 

posteriormente reconhecida pelo exequente, evidencia - face à 

discrepância dos números tanto de Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério Fazenda quanto de Cédula de Identidade existentes nos próprios 

autos do processo de execução - violação ao princípio da eficiência, que 

deve pautar o agir do ente público, a determinar o ressarcimento do dano 

moral, que, na espécie, se caracteriza in re ipsa, conforme iterativa 

jurisprudência: REsp 1.139.492-PB - Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, rel. min. Mauro Campbell Marques, j. 08/02/2011 -, AC 

70049857535 - Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, rel. des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 25/7/2012 - e RI 

71004028429 - Turma Recursal da Fazenda do Estado do Rio Grande do 

Sul, rel. juiz Antônio Vinicius Amaro da Silveira, j. 19/10/2012. Quantum 

indenizatório, considerando as circunstâncias do caso em tela, arbitrado 

em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com incidência, a partir do 

presente julgamento (Súmula 362 do STJ), dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei 

9.494/97, art. 1º-F). DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71004511465, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 25/09/2013) Ora, evidente 

o equívoco perpetrado, devendo ser indenizado o demandante pelo 

desgaste emocional e prejuízo financeiro com o pagamento das custas e 

taxas lançadas em seu nome, a fim de desfazer o erro cometido. É de se 

acolher, desta forma, o pedido de condenação por danos materiais e 

morais, estes com base na responsabilidade objetiva do Estado, previsto 

no art. 37, § 6º da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedentes 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INQUÉRITO 

POLICIAL. HOMÔNIMO. EQUÍVOCO CORRIGIDO NA FASE JUDICIAL. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJEITIVA. 

DEVER DE INDENIZAR. Responsabilidade Civil do Estado é objetiva, 

constitucionalmente consignada no art. 37, parágrafo 6º, da CF/88, a qual 

está caracterizada, independentemente da presença de culpa da 

Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal 

entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente em conduta 

estatal - comissiva ou omissiva. No caso dos autos, restou comprovado o 

erro perpetrado pela Administração Pública. O próprio Juiz do processo 

penal constatou o equívoco e determinou a exclusão do nome do autor 

pelo fato de ter sido acusado em decorrência da homonímia com a pessoa 

a quem é atribuída a prática do fato delituoso (crime de estupro). Danos 

morais configurados. O valor arbitrado deve ser compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes. Valor fixado que atende aos parâmetros adotados e 

que vai mantido. Sentença de procedência mantida. RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006249221, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, 

Julgado em 16/02/2017) O valor da condenação, entretanto, não pode ser 

acolhido na integralidade pretendida na inicial. A condenação deve 

recompor o dano moral e ter caráter coercitivo, impedindo, no caso, a 

repetição do equívoco. Deve, também, estar adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, não se transformando em hipótese de 

enriquecimento sem causa ao demandante. In casu, adequada a 

condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

valor que se supõem recompor os transtornos causados ao autor. E, no 

que se refere ao dano material postulado, da mesma forma deve ser 

indenizado o autor. O valor desembolsado veio devidamente comprovado 

nos autos, conforme recibo juntado no mov. ID 17131348, no total de R$ 

522,03 (quinhentos e vinte e dois reais e três centavos) em 17.10.2018. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

condenando o demandado no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA-E a contar da data desta 

sentença e no pagamento de R$ 522,03 (quinhentos e vinte e dois reais e 

três centavos) pelos danos materiais, valor que deverá ser devidamente 

atualizado a contar de 17.10.2018 pelo IPCA-E, índice aplicável em face do 

julgamento do Tema 810 do STF. Ambos os valores devem ser acrescidos 

de juros de 0.5% a partir da citação, e assim o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Mantenho a medida liminar anteriormente concedida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000877-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGALHAES BELLO DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000877-47.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: THIAGO MAGALHAES BELLO 

DINIZ EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, 

todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado (id de n. 20501228). Assim, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível 

APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001074-65.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANA LUCIA COSTA 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação 

(ID. 29566626). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-76.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANIZIA EXPEDITO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001028-76.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VANIZIA EXPEDITO FREITAS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação (ID. 

29659299). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-98.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DIAS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001033-98.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ROSANGELA DIAS LEITE 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação (ID. 

29652252). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Henriqueta Fernanda 

C.A. F.Lima Juiz de Direito em Regime de Mutirão

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000410-34.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ISABELA ASSIS OLIVEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação (ID. 

29566627). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001657-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PONTES GUIMARAES 14229494866 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001657-84.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: RAQUEL PONTES GUIMARAES 

14229494866 EXECUTADO: AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO Vistos 

em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei 
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nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que a requerente informou a 

quitação da dívida pelo executado em id nº 19399288, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000785-35.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANDERSON DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Inicialmente, verifico que não se trata de 

causa afetada à suspensão por ocasião dos RESP. 1.525.174/RS e 

1.525.134/RS para julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos 

(TEMA 954), uma vez que a causa de pedir – negativação indevida por 

cobrança após o cancelamento da linha – não se enquadra nas hipóteses 

descritas e abrangidas em referido tema. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito 

e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA 

INDEVIDA proposta por ANDERSON DOS SANTOS em desfavor de OI S/A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que não tem mais qualquer relação jurídica com a requerida, já 

que teria solicitado o cancelamento total dos serviços contratados, 

conforme protocolo 20180020570025, do dia 18/10/2018, mesmo assim 

teve débitos lançados em seu nome, os quais desconhece a origem, tendo 

sido negativado em razão da inadimplência, conforme extrato em mov. ID 

19708347. Com isso requer a declaração de inexistência de débitos, bem 

como o pagamento de indenização por danos morais. Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito, a ilegalidade das cobranças e a parte ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

a parte reclamada não apresentou nenhum documento que justificasse a 

legitimidade das faturas lançadas após o cancelamento do serviço, já que 

sequer trouxe aos autos faturas com o detalhamento de utilização da linha 

pelo autor. Analisando os autos, bem como os as provas trazidas com a 

inicial e o protocolo de cancelamento, verifica-se que houve cobrança 

indevida, pois não justificada pela parte reclamada, já que não trouxe aos 

autos qualquer contrato assinado pela parte autora que prorrogasse a 

vigência do vínculo entre as partes. De outro lado, o autor demonstrou 

suficientemente que no dia 18/10/2018, entrou em contato com a Ré e 

solicitou o cancelamento do serviço de telefonia fixa /internet, conforme 

protocolo nº 20180020570025, tendo sido posteriormente retirados de sua 

residência os aparelhos cedidos em comodato, conforme registro em mov. 

ID 19708346. Portanto, a declaração de inexistência do débito é medida 

que se impõe. Quanto aos danos morais, verifico que a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, pois a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De toda 

forma, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, mormente porque 

não trouxe aos autos sequer uma fatura detalhada de serviços que 

justificasse os valores cobrados. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA DE 

SERVIÇOS APÓS O CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUTOR QUE TROUXE OS 

PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, NÃO TENDO A COMPANHIA JUNTADO 

AS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS, LIMITANDO-SE A FAZER MERAS 

ALEGAÇÕES. PRESUMÍVEL A VERACIDADE DA TESE AUTORAL. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 

QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 4.000,00. NOVO ENTENDIMENTO 

DESTA TURMA RECURSAL NO TOCANTE AOS PARÂMETROS FIXADOS 

PARA CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008682809, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 19-02-2020) Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente às dívidas discutidas nos autos, no valor de R$ 262,54 e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresas ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 
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9.099/95. Transitada em julgado, em não havendo manifestação das 

partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001077-20.2019.8.11.0021. REQUERENTE: KATIA PEREIRA GUIMARAES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação (ID. 

29690736). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE MESSIAS DOS SANTOS GUIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000977-65.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSILENE MESSIAS DOS 

SANTOS GUIDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação 

(ID. 29652796). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEYDSON LUCAS DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001075-50.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DEYDSON LUCAS DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação (ID. 

29566625). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-03.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA GLOBO (Grupo Rampelloto) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000080-03.2020.8.11.0021. REQUERENTE: JOAO MARTINS DE MOURA 

REQUERIDO: FAZENDA GLOBO (GRUPO RAMPELLOTO) Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação (ID. 28201139). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALBUQUERQUE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES OAB - MT0021708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001146-52.2019.8.11.0021. REQUERENTE: BRUNA ALBUQUERQUE DE 

MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS decorrentes de 

negativação indevida proposta por BRUNA ALBUQUERQUE DE MOURA e 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação foi indevida, pois teve origem em 

apuração de suposta irregularidade de forma unilateral pela empresa ré. 

Com isso, requer indenização pelo dano moral experimentado, bem como 

repetição do indébito em dobro. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e tal cobrança no valor de R$ 4.564,92 

(quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) 

foi reputada indevida, conforme sentença transitada em julgado nos autos 

n. 000564-86.2018.8.11.0021. Nesse passo, em consulta ao sistema PJE, 

verifico que a causa de pedir daquela ação restringia-se à declaração de 

inexigibilidade dos débitos lançados de forma unilateral pela reclamada, o 

que foi julgado procedente, com trânsito em julgado da sentença 

meramente declaratória. In casu, o que é pedido pela autora é a devolução 

em dobro dos valores pagos pela fatura reputada inexigível, bem como 

indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida, 

ambos como fatos decorrentes do lançamento indevido pela 

concessionária ré. É certo que a negativação indevida ocorreu, conforme 

comprovado em extrato trazido em mov. ID 20394768, não se tratando de 

questionamento de restrição que ainda estivesse anotada em nome da 

reclamante, como alegado pela ré, mas sim das consequências da 

negativação realizada em 2016, apontada em extrato de consulta realizada 

em 2017. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

pois a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De toda forma, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida, mormente porque não trouxe aos autos qualquer 

requerimento do autor quanto a serviços que justificasse os valores 

cobrados. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por outro lado, com a contestação não veio nenhum documento que 

comprove a legitimidade dos débitos da parte autora com a reclamada. 

Pelo contrário, a contestação foi apresentada carecendo de documentos 

que contrariem as alegações da parte autora, não havendo elementos que 

desconstituem os protocolos de atendimento apresentados. Essas 

premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de restituição em 

dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pela parte autora. 

Assim, a indenização por dano material corresponde ao valor de R$ 

9.129,84 (nove mil cento e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

pago indevidamente pela autora (mov. ID 20394767 e já calculado em 

dobro, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa 

do Consumidor: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável”. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos; 

CONDENAR a reclamada a restituir à reclamante o valor de R$ 9.129,84 

(nove mil cento e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), já 

calculados em dobro, corrigidos pelo INPC e com juros moratórios de 1% 

contados a partir da data do desembolso (15/09/2016), e ainda, a título de 

danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-78.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JUNIOR COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FERNANDES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000711-78.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ROBERTO JUNIOR COSTA 

SOUZA REQUERIDO: WELLINGTON FERNANDES DE JESUS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Com efeito, da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de 

devidamente intimada (Certidção de Intimação Id. 19710189), não 

compareceu à audiência de conciliação realizada nos autos (Termo de 

audiência em mov. ID 21224931), porém o comparecimento é obrigatório, 

autorizando, assim, a extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I– quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo.” POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Submeta-se o 

presente projeto de sentença à MM Juíza de Direito para apreciação e 

posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000683-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI GONÇALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO OAB - MT25605/O 

(ADVOGADO(A))

EDIONES MENDES GONCALVES OAB - MT23854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA APARECIDA WEISSHEIMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000683-47.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EDINEI GONÇALVES DA SILVA 

EXECUTADO: KARINA APARECIDA WEISSHEIMER Vistos, etc., Trata-se 

Ação de Execução por meio da qual a parte exequente pretende receber a 

quantia de R$ R$ 606,06 (seiscentos e seis reais e nove centavos), 

composto do principal acrescido de juros e correção monetária, em 

relação a uma nota promissória devidamente preenchida pela reclamada, 

conforme documento em mov. ID 13233538. Nota-se que a parte 

reclamada foi regularmente intimada a pagar a quantia ou oferecer 

embargos (evento ID 20116214), entretanto, deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentar eventuais embargos à execução, bem como não 

realizou o pagamento, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. ANTE O 

EXPOSTO, DETERMINO seja efetuada penhora online na conta corrente do 

EXECUTADO através do convênio BACENJUD, com o bloqueio de valores 

suficientes para o pagamento da obrigação, em qualquer agência do País, 

seguindo a ordem de preferência prevista nos artigos 854 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Intimem-se. Submeto os 

autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-23.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARCHIORETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BERTOL CAMARA OAB - GO54304 (ADVOGADO(A))

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001329-23.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JULIANO MARCHIORETTO 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito 

e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA 

INDEVIDA, proposta por JULIANO MARCHIORETTO em face de OI MÓVEL 

S/A. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia, é que a 

parte autora alega, em síntese, que solicitou a portabilidade de duas linhas 

telefônicas móveis para a reclamada, porém a reclamada não só não 

atendeu à solicitação como cadastrou duas novas linhas em nome do 

autor, o que não teria sido pedido. Contudo, ao solicitar o cancelamento 

das referidas linhas que foram cadastradas sem sua solicitação, o autor 

foi surpreendido pela cobrança no valor de R$ 1.210,00 (um mil duzentos 

e dez reais), conforme boleto em mov. ID 21073755, lançada a título de 

multa por quebra de fidelização. Com isso, requer a declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais. A 

Reclamada contesta de forma genérica, e não apresenta qualquer prova 

contrária às alegações do Reclamante, aduzindo apenas que a multa por 

quebra de fidelização é devida, já que previamente estabelecida em 

contrato. Em análise aos autos, verifica-se que a autora apresentou 

justificativa plausível para a solicitação de cancelamento do contrato de 

telefonia, qual seja, a entrega de serviço de telefonia de qualidade não 

satisfatória, com diversos problemas sujeitos às constantes reclamações, 

conforme protocolos apresentados. A parte autora trouxe prova de suas 

articulações fático-jurídicas, comprovando assim os fatos constitutivos de 

seu direito, nos termos do art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Ainda, a 

multa de fidelização somente seria devida se não fosse reconhecida a 

falha na prestação de serviço pela reclamada, o que não foi o caso, já que 

restou satisfatoriamente demonstrado pela reclamante que a reclamada 

sequer efetivou a portabilidade das linhas telefônicas como solicitado. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MOVEL. CONSUMIDOR. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDEBITO. MULTA DE FIDELIDADE 

CONTRATUAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO NA 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO OU ATO ILÍCITO PRATICADO PELA DA RÉ. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006884159, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 13/07/2017) Portanto, a declaração de inexistência de débitos 

é a medida que se impõe. Conquanto a empresa promovida tenha 

praticado um ilícito (cobrança indevida), esta falha na prestação dos 

serviços não possui potencialidade lesiva para implicar na violação a 

direitos fundamentais de cunho personalíssimo e, portanto, na reparação 

de danos morais. Friso que não há nos autos qualquer extrato de cadastro 

de inadimplentes onde conste o nome do autor “negativado”. Saliente-se 

que a cobrança indevida por si só se traduz em mero aborrecimento, visto 

que trivial e comum da sociedade moderna podendo ser e o foi suportado 

pela parte promovente. Aliás, a história revela e é certo que a vida em 

sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as 

pretensões iniciais, para DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a Reclamada, restringindo-se aos débitos discutidos nestes 

autos no valor de R$ 1.210,00, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-63.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000809-63.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RODRIGO NOGUEIRA DA 

SILVA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA CÍVEL proposta por RODRIGO 

NOGUEIRA DA SILVA – ME em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. A 

Lei nº 9.099/95 estabelece no art. 51, I que a parte autora deve 

comparecer pessoalmente a todos os atos processuais, sob pena de 

extinção, cabendo se fazer representar, inclusive em audiência, pelo 

representante legal instituído no estatuto social. O Enunciado nº 141 do 

FONAJE dispõe que: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro - Salvador/BA).” No sistema do Juizado 

Especial, a representação das pessoas jurídicas por meio de preposto 

ocorrerá apenas quando litigarem no polo passivo, mas não no polo ativo. 

No caso vertente, a parte autora, sendo empresa de pequeno porte, se 

fez representar por preposto na audiência de conciliação de mov. ID 

24208105, quando deveria ter comparecido o sócio-dirigente, com maior 

número de cotas sociais, o que não aconteceu, conforme se denota dos 

documentos acostados na exordial. Nesse contexto, não há como permitir 

o prosseguimento da reclamação em epígrafe em face da impossibilidade 

legal da parte autora, qualificada como pessoa jurídica, porém com 

natureza de microempresa, fazer se representar por preposto nos 

Juizados Especiais. Ante o exposto, diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001306-77.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VANESSA TORRES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VANESSA 

TORRES DA SILVA em desfavor de BANCO BRASDESCO S/A. Na 

espécie, mesmo que reconhecido que houve demora no atendimento, é 

certo que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora, que aguardou cerca de 

1h05min o atendimento. No caso dos autos, a parte autora logrou êxito em 

demonstrar o tempo de espera na fila, entretanto não demonstrou a 

existência do alegado dano moral, não tendo demonstrado e provado a 

ocorrência de dor, vexame, sofrimento e profundo constrangimento, 

violadores de direitos da personalidade pela espera na fila. Com efeito, em 

que pese às razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer 

que a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que 

lhe causou danos as seus direitos de personalidade. Não sem propósito, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida 

em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da Reclamada é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, tem se manifestado a Turma Recursal de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FILA DE 

BANCO - EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS - EXIGÊNCIA DE 

PROVAS DE ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo 

acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não 

enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por danos 

morais. Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in re 

ipsa e, portanto, exige comprovação dos danos morais, situação 

vexatória, humilhante ou violadora de direitos da personalidade. (RI 

483/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014). 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FILA DE BANCO – 

EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – EXIGÊNCIA DE PROVAS DE 

ABALO MORAL – RECURSO IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de 

Banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato 

irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição 

Bancária por dano moral. Situação que não se enquadra na hipótese de 

dano in re ipsa e, portanto, exige comprovação de situação vexatória, 

humilhante ou violadora de direitos da personalidade. (Recurso Inominado 

1189/2013. Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Relator: 

Valmir Alaércio dos Santos. Data do Julgamento: 04/02/2014) Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001410-69.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PABLO HENRIQUE DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PABLO 

HENRIQUE DE SOUZA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Na 

espécie, mesmo que reconhecido que houve demora no atendimento, é 

certo que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora, que aguardou cerca de 

2h30min o atendimento. No caso dos autos, a parte autora logrou êxito em 

demonstrar o tempo de espera na fila, entretanto não demonstrou a 

existência do alegado dano moral, não tendo demonstrado e provado a 

ocorrência de dor, vexame, sofrimento e profundo constrangimento, 

violadores de direitos da personalidade pela espera na fila. Com efeito, em 

que pese às razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer 

que a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que 

lhe causou danos as seus direitos de personalidade. Não sem propósito, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida 

em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da Reclamada é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, tem se manifestado a Turma Recursal de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FILA DE 

BANCO - EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS - EXIGÊNCIA DE 

PROVAS DE ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo 

acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não 

enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por danos 

morais. Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in re 

ipsa e, portanto, exige comprovação dos danos morais, situação 

vexatória, humilhante ou violadora de direitos da personalidade. (RI 

483/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014). 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FILA DE BANCO – 

EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – EXIGÊNCIA DE PROVAS DE 

ABALO MORAL – RECURSO IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de 

Banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato 

irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição 

Bancária por dano moral. Situação que não se enquadra na hipótese de 

dano in re ipsa e, portanto, exige comprovação de situação vexatória, 

humilhante ou violadora de direitos da personalidade. (Recurso Inominado 

1189/2013. Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Relator: 

Valmir Alaércio dos Santos. Data do Julgamento: 04/02/2014) Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI BRUNETTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001510-24.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SORPACK COMERCIO 

ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME REQUERIDO: ELOI BRUNETTA 

Vistos etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. 

Fundamento. Decido. PRELIMINAR: SUSPENSÃO DO PROCESSO EM 

RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO RÉU: Aduz a parte reclamada 

que, no dia 08/04/2019, em face do recebimento do pedido de 

recuperação judicial, por ela interposto, foram suspensas todas 

execuções e ações em que é parte, pelo prazo de 180 dias, juntou 

documentos e requereu a suspensão do processo. Sendo o presente 

processo julgado em 06/03/2020, se encontra decorrido o prazo de 180 

dias de suspensão, desde 08/10/2019, razão pela qual, não há mais se 

falar em suspensão do presente processo, ficando prejudicada a 

presente preliminar, razão pela qual a indefiro. MÉRITO: Almeja a parte 

reclamante o recebimento da importância de R$ 5.839,24 (cinco mil 

oitocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente a 

dívidas não pagas.. Pois bem. No que tange aos valores devidos, resta 

incontroverso, nos autos, o inadimplemento da parte reclamada que não 

contestou a legitimidade da cobrança, tampouco a origem do débito. E, de 

outro turno, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante, mister se faz a procedência do pedido inicial. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido 

inaugural, para condenar a parte reclamada a pagar, a parte reclamante, o 

valor de R$ 5.839,24 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e 

quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data de ingresso 

da ação, uma vez que já ingressou com planilha atualizada de cálculos. 

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001687-85.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

BARBOSA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, 

conforme petição colacionada aos autos (ID 25382529). Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe. Submeto a presente decisão à MM. Juíza de Direito 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-68.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000938-68.2019.8.11.0021. REQUERENTE: APRIGIO MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Observa-se que a 

causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o 

seu desate, é visível a necessidade de perícia grafotécnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

justamente para apurar se há identidade entre a assinatura inserta no 

contrato, apresentado pela Reclamada, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. A Reclamada alega, em 

contestação, que há relação jurídica entre as partes. Para tanto, a 

Reclamada juntou contrato supostamente assinado pela parte Reclamante. 

Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato, tal fato 

somente pode ser comprovado por conhecimentos técnicos, a realização 

da prova pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, 

que por envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na 

dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata 

de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com 

amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA, sem 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto 

recurso inominado, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-95.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAISA MARTINS FARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001169-95.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LAISA MARTINS FARIA SILVA 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Inicialmente, 

verifico que não se trata de causa afetada à suspensão por ocasião dos 

RESP. 1.525.174/RS e 1.525.134/RS para julgamento sob a sistemática de 

recursos repetitivos (TEMA 954), uma vez que a causa de pedir – 

cobrança por linha telefônica não contratada – não se enquadra nas 

hipóteses descritas e abrangidas em referido tema. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LAISA MARTINS 

FARIA SILVA em desfavor de OI S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Pretende a parte reclamante a declaração de 

inexistência de débitos e reparação por dano extrapatrimonial decorrente 

de cobrança indevida, sustentando que mensagens com faturas com 

valores que não correspondem a qualquer prestação de serviços pela 

reclamada, uma vez que não teria contratado qualquer linha telefônica com 

a requerida, motivo pelo qual reputa indevidas as cobranças referentes à 

linha (62) 3256-7090. Por outro lado, com a contestação não veio nenhum 

documento que comprove a legitimidade dos débitos da parte autora com a 

reclamada. Pelo contrário, a contestação foi apresentada de forma 

genérica, carecendo de documentos que contrariem as alegações da 

parte autora, mormente porque a reclamada nem ao menos comprovou a 

efetiva prestação e utilização dos serviços, já que não trouxe qualquer 

fatura mensal detalhada. Essas premissas forçam reconhecer a 

procedência do pedido de declaração de inexistência de débitos. No caso, 

embora possa ser reconhecido que houve cobrança indevida – fato 

incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que 

o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, 

em que pese tenha ocorrido a cobrança indevida, é importante destacar 

que o evento não culminou em outras consequências jurídicas como 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, que, quando comprovada, 

ensejaria indenização a título de danos morais, o que não s mostrou no 

caso em comento. Reputa-se assim inexistente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Por fim, defiro o pedido para o imediato cancelamento da 

referida linha telefônica cadastrada em nome da autora, mas sem qualquer 

prova de sua anuência, o que indica ter sido a consumidora vítima de 
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fraude perpetrada por terceiros. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência dos débitos da parte autora com a parte reclamada, 

unicamente com relação às cobranças discutidas nos autos, quais sejam, 

as faturas em aberto referentes à linha (62) 3256-7090; ainda CONDENO a 

reclamada na obrigação de fazer consistente em cancelar no prazo de 05 

dias a linha telefônica (62) 3256-7090, sem qualquer ônus para a autora, 

sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ; e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Mantenho a medida liminar anteriormente 

concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001708-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001708-61.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ROSELI PEREIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Trata-se de ação de cobrança interposta por ROSELI PEREIRA DE 

ALMEIDA em desfavor da SEGURADORA LIDER DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO: No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A autora ingressou 

com a presente ação cobrando valor decorrente do seguro DPVAT em 

razão do falecimento de seu companheiro. O fato é que para que a 

demandante tivesse direito ao recebimento do valor do seguro obrigatório, 

era dever seu comprovar que vivia em união estável com o falecido, o que 

não logrou fazer. Tal comprovação poderia ser feita mediante juntada de 

documentos ou inquirição de testemunhas, sendo, portanto, de simples 

produção. Não se pode confundir o princípio da informalidade que rege os 

Juizados Especiais Cíveis com dispensa probatória mínima e que, no caso, 

estava plenamente ao alcance da ora requerente. Veja-se que na certidão 

de óbito não constou qualquer referência de que o falecido vivia em união 

estável, mas sim que era “solteiro”, não tendo figurado a autora sequer 

como declarante. E não se pode extrair a condição de companheira da 

demandante com o falecido unicamente pelo fato de terem um filha em 

comum, ou anotação no registro funcional do falecido, obviamente. Sobre 

a matéria, colaciona-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. MORTE. RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. 

COMPANHEIRA DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA 

UNIÃO ESTÁVEL. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70065033961, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim 

Corrêa, Julgado em 27/08/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Ilegitimidade da parte autora/apelante 

que fica mantida, considerando que inexistem provas concretas acerca da 

suposta união estável havida entre a apelante e o de cujus. Correção 

monetária que incide da data do sinistro, devendo ser calculada pelo 

IGP-m, para fins de recomposição da moeda. Diante do acolhimento 

apenas parcial do pedido principal, mostra-se imperioso o 

redimensionamento da sucumbência, considerando que dispõe o artigo 21 

do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, E 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. (Apelação 

Cível Nº 70065387094, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 29/07/2015) COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE 

COMPANHEIRO DA VÍTIMA. ILEGITIIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. A parte autora não produz qualquer prova no 

sentido da convivência em união estável com o falecido, apenas juntando, 

com este intuito, as certidões de nascimento dos filhos havidos em 

decorrência da pretensa relação, documento que, por si só, não se presta 

a tal propósito. A indenização é devida ao cônjuge, conforme redação do 

art. 4º da Lei nº. 6.194/74, à época do sinistro e, na falta deste, aos 

herdeiros legais. Assim, para que se reconheça a legitimidade dos 

sucessores, imprescindível a comprovação da condição de beneficiário, 

segundo a ordem estabelecida na referida Lei. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004224341, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado 

em 16/08/2013) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado, na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte recorrida para as 

contrarrazões. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LOPES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AL LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THULIO DE QUEIROZ NOVAIS OAB - GO0035630A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000416-41.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DIOGO LOPES DE SOUSA 

REQUERIDO: AL LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, mormente por que já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento (mov. ID 29182496). Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 
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prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS 

proposta por DIOGO LOPES DE SOUSA em desfavor de AL LOGISTICA & 

TRANSPORTES EIRELI - ME. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

O cerne da questão se refere a acidente de trânsito onde se verifica, 

através de fotos e boletim de ocorrência, que houve danos ao veículo 

conduzido pela autora que ficou com a parte traseira e lateral danificada, 

pelas fotos, bem como pela descrição de peças e serviços no orçamento 

juntado aos autos (movs. ID 18810701 e 18810334). Incontroversa a 

colisão entre o veículo VW Gol do autor e o veículo carreta do réu, 

ocorrida no dia 16/02/2019, ocasião que trafegavam na rodovia MT, no 

mesmo sentido. A divergência reside na responsabilidade pela incidência 

do referido evento danoso. Segundo a inicial, o autor, condutor do veículo 

Gol, teve o percurso interceptado pelo veículo do réu, que trafegava pela 

mesma rua e sentido, no momento em que o primeiro veículo fazia uma 

ultrapassagem, provocando assim a colisão. Defende-se o réu, em 

síntese, sustentado ser culpa exclusiva do autor o acidente, na medida em 

que tentou ultrapassar o veículo do réu pela esquerda, mas voltando à 

pista de rolagem, pouco à frente do veículo do réu, sem guardar a 

necessária distância de segurança. De fato, a colisão entre os veículos da 

autora e da reclamada é incontroversa. Porém, a prova dos autos não 

corrobora a narrativa da inicial, pois muito embora seja incontroverso o 

acidente, não se tem prova estreme de dúvida sobre o responsável pelo 

ocorrido. Em juízo, foi ouvida uma testemunha trazida pela parte autora 

(mov. ID 29182502), mas que não presenciou o fato, chegando ao local do 

ocorrido tempos depois já para prestar algum socorro aos envolvidos. Do 

contexto probatório, não é possível concluir, de forma contundente, sobre 

a responsabilidade do acidente. A prova demonstra que ambos os 

condutores podem ter sido responsáveis pela colisão. Pairam dúvidas 

sobre a efetiva culpa dos danos a considerar a falta de comprovação da 

efetiva dinâmica de como teria ocorrido o acidente. A prova não restou 

esclarecedora de forma estreme de dúvida, pairam dúvidas acerca da 

culpa, se do réu, atrás do autor e que deixou de atentar ao fluxo de 

veículos. Ou do autor, por não por não manter a distância segura do 

veículo do réu para então terminar a ultrapassagem e voltar à mesma pista 

de rolagem. Assim, não sendo possível identificar a responsabilidade pela 

colisão, ou mesmo mensurar eventual culpa concorrente, tratando-se de 

responsabilidade civil subjetiva, a inexistência de demonstração de culpa 

impõe que sejam afastados os pedidos da inicial e contraposto. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E 

VEÍCULO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE O RÉU INTERCEPTOU 

A FRENTE AO CONVERTER À ESQUERDA. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE E 

CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. SEGUE 

AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. RESTOU 

INCONTROVERSO APENAS QUE AMBOS OS VEÍCULOS SEGUIAM NO 

MESMO SENTIDO, MAS AUSENTE PROVA ESTREME DE DÚVIDA A 

CONFERIR A DINÂMICA DO EVENTO. A PROVA DEMONSTRA QUE AMBOS 

OS CONDUTORES PODEM TER SIDO RESPONSÁVEIS PELA COLISÃO. 

PAIRAM DÚVIDAS SOBRE A EFETIVA CULPA DOS DANOS. 

DESCARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. PEDIDOS INICIAL E 

CONTRAPOSTO IMPROCEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008796658, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em: 27-08-2019) Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida no pedido inicial, como também 

improcede o contraposto, e, em consequência, com arrimo no que dispõe 

o inciso I do art. 487, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-66.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES A. DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001352-66.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES A. DE 

JESUS - ME REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por MARIA DE 

LOURDES A. DE JESUS – ME em desfavor de CIELO S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Sustenta a reclamante que firmou contrato de 

comodato com a máquina de cartão fornecida pela reclamada. Aduz que 

solicitou o cancelamento dias após. Porém, foi surpreendida com a 

cobrança de aluguel da maquininha em sua conta corrente, mesmo 

acreditando ter encerrado o contrato. Com isso, requer indenização pelos 

supostos danos materiais e morais sofridos. Em que pese às alegações 

da parte autora, a Reclamada comprovou com as telas sistêmicas da 

“conta digital da autora” que esta se afiliou à CIELO em 22/11/2013, data a 

partir da qual tornou-se apta a transacionar por meio do sistema da 

Demandada. Ainda, friso que a parte autora sequer informa a data, 

tampouco o número de telefone, em que teria entrado em contato com a 

requerida supostamente solicitando o cancelamento do contrato e retirada 

da maquininha de seu estabelecimento, de modo a corroborar suas 

afirmações na inicial, o que significa dizer que não se desincumbiu 

minimamente de seu ônus, violando o que preceitua o artigo 373, inciso I, 

do CPC. Portanto, não restou comprovado que houve qualquer falha na 

prestação do serviço que pudesse causar os transtornos alegados na 

inicial, mormente porque sequer houve comprovação do suposto pedido 

de cancelamento, sendo certo que os credenciados devem pagar alguns 

valores que remuneram o serviço da Ré, dentre estes o aluguel pelo 

equipamento que lhe é disponibilizado a partir do momento em que este é 

instalado, conforme termos do contrato (mov. ID 23806031). In casu, não 

restando caracterizado qualquer ato ilícito pela reclamada, tampouco 

qualquer prejuízo experimentado, situação que força a reconhecer a 

improcedência dos pedidos. Não sem propósito, o autor não comprova o 

fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-74.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASSIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000957-74.2019.8.11.0021. REQUERENTE: APARECIDA DE CASSIA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Com efeito, da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente intimada 

(Certidão de Intimação Id. 25952916), não compareceu à audiência de 

conciliação realizada nos autos (Termo de audiência em mov. ID 

29724924), porém o comparecimento é obrigatório, autorizando, assim, a 

extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I– quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Submeta-se o presente projeto de 

sentença à MM Juíza de Direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THAISLANE EXPEDITO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001024-39.2019.8.11.0021. REQUERENTE: THAISLANE EXPEDITO DE 

FREITAS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação, conforme manifestação 

registrada em termo de mov. ID 29657631. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. Cumpra-se. 

Submeto a decisão à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-10.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLINES DE BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001013-10.2019.8.11.0021. REQUERENTE: GLINES DE BORBA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação, conforme manifestação registrada em 

termo de mov. ID 29566624. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Arquive-se este processo. Cumpra-se. Submeto a 

decisão à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FRANCISCO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001076-35.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MAURICIO FRANCISCO DE 

ARAUJO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação, conforme manifestação 

registrada em termo de mov. ID 27680256. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. Cumpra-se. 

Submeto a decisão à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO GREGORIO CLEMENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000183-15.2017.8.11.0021. REQUERENTE: BENTO GREGORIO CLEMENTE 

REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do que dispõe o artigo 38 da lei 9.099/95. Trata-se de 
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EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA opostos por BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL S/A (Embargante), em desfavor de BENTO 

GREGORIO CLEMENTE (Embargado). No caso vertente, verifico que a 

parte exequente/embargada intenta a execução de saldo remanescente 

que aduz ser devido em decorrência do alegado descumprimento do 

acordo entabulado entre as partes, conforme termo de audiência em mov. 

Id 8263184. Por sua vez, a embargante/executada afirma que já houve 

quitação dos valores devidos, tendo havido o depósito tempestivo, 

conforme comprovantes que junta em mov. ID 9203133. Com efeito, 

verifico que há divergência entre as alegações apresentadas pelas partes 

quanto ao cumprimento ou não do acordo firmado. Ocorre que, analisando 

mais detidamente os autos, constata-se que não merece respaldo a 

alegação do exequente/embargado, haja vista que, conforme o andamento 

da marcha processual, no dia 31/07/2017 houve a comprovação do 

cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes, com a devida 

baixa do contrato e do registro de negativação (mov. ID 9203139), bem 

como com o pagamento dos valores pactuados a título de indenização por 

danos morais e materiais, R$ 7.867,00, em mov. ID 9203133. Entretanto, o 

exequente não se atentou ao fato de não ter fornecido qualquer conta 

bancária para o depósito dos referidos valores, levando a parte 

exequente/embargante a realizar o depósito mediante guia judicial com o 

fito de cumprir integralmente os termos do acordo, o que foi devidamente 

feito. Como houve o pagamento espontâneo e tempestivo dos valores 

dispostos em acordo, concluo que a parte exequente (embargado) nada 

mais tem a reclamar, por ser indevida a cobrança de qualquer saldo 

remanescente. Isto posto, conheço dos embargos interpostos pelo 

executado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A nestes autos e no mérito 

dou-lhes provimento para declarar a improcedência da ação de execução 

intentada, e o faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 

54 da lei 9.099/95. Determino ainda o levantamento em favor da parte 

embargante (executada) dos valores que foram penhorados a título de 

garantia do juízo, conforme registrado em mov. ID 12765566. Em seguida, 

libere-se ao exequente/embargado, mediante Alvará Judicial a quantia 

depositada em juízo, conforme comprovante em mov. ID 9203133. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000830-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000830-73.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: SUELI VIEIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc., Trata-se Ação de 

Execução por meio da qual a parte exequente pretende receber a quantia 

de R$ 37.953,42 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e 

quarenta e dois centavos), em razão de sua nomeação e atuação em 

processos judiciais da Comarca de Água Boa-MT, como DEFENSORA 

DATIVA, pela 3ª vara Criminal, conforme relatado nas respectivas 

certidões anexas à inicial. Nota-se que a parte reclamada deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar eventuais embargos à 

execução, conforme certidão da Senhora Gestora em mov. ID 16830092, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida 

que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a 

relação jurídica entre as partes. Friso que, nos termos da legislação 

específica, o Estatuto da OAB (Lei 8.906/95), tratou da questão de forma 

correta, instando que o Estado deve suportar o encargo com o 

defensor/curador nomeado pelo Magistrado onde não há órgão da 

Defensoria Pública criada e organizada (art. 22, § 1º), e acrescento, 

mesmo que criada, onde não há efetiva atuação do Defensor Público. Na 

legislação atual basta que o Juiz nomeie advogado como curador especial, 

perito ou defensor dativo e estipule o valor dos honorários para que o 

advogado esteja municiado do documento hábil à buscar o valor do 

Estado, conforme está prescrito no art. 22, § 1º, do EOAB. Vê-se que a 

citada lei eliminou a fase de cognição para a constituição da obrigação 

contra o Estado. Partindo dessas premissas, forçoso concluir que é dever 

do Estado de Mato Grosso, à luz do art. 22, § 1°, do Estatuto da OAB, 

ofertar a contraprestação de honorários pelo exercício da defesa dativa 

quando não cumpriu com o seu dever de ofertar Defensor Público efetivo 

para tanto, valendo-se o Juízo de advogados nomeados dativos. Ademais, 

comprovou a autora o efetivo exercício da defesa dativa como pode ser 

averiguado pela documentação acostada. ANTE O EXPOSTO, DETERMINO 

a expedição de RPV no valor executado de R$ 37.953,42 (trinta e sete mil, 

novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), que 

deverá ser acrescido de juros e correção monetária, a partir da citação, 

com fulcro no artigo 910, § 1º, CPC. Friso que, nos termos do art. 535, §3º, 

II, do CPC/2015, a requisição deverá ser dirigida à autoridade na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, sendo que pagamento 

da obrigação deverá será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado 

da entrega da requisição, mediante depósito na agência do banco oficial. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-22.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI LEITE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000469-22.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NOEMI LEITE MORAES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 20857310. A despeito de o advogado da autora ter 

comparecido ao ato, conforme redação do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, 

a presença é pessoal, não isentando o feito da extinção o fato de o 

procurador do autor ter comparecido à solenidade. A presença da parte 

nas audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos 

o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 
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CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação, tampouco ser aceita justificativa após o referido ato. 

Devemos nos ater que o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas, deve-se ao princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II, da 

CNGC), devendo a mesma ser intimada para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-16.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEITE SARDINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000644-16.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MAURICIO LEITE SARDINHA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 20806898. A despeito de o advogado da autora ter 

comparecido ao ato, conforme redação do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, 

a presença é pessoal, não isentando o feito da extinção o fato de o 

procurador do autor ter comparecido à solenidade. A presença da parte 

nas audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos 

o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação, tampouco ser aceita justificativa após o referido ato. 

Devemos nos ater que o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas, deve-se ao princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II, da 

CNGC), devendo a mesma ser intimada para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-25.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000624-25.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOCIMAR LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001155-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA FRANCO TELES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SOARES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001155-48.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: PATRICIA FRANCO TELES 

EXECUTADO: LEANDRO SOARES LIMA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Com efeito, da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente intimada 

(Certidção de Intimação Id. 19377798), não compareceu à audiência de 

conciliação realizada nos autos (Termo de audiência em mov. ID 

19685264), porém o comparecimento é obrigatório, autorizando, assim, a 

extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I– quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Submeta-se o presente projeto de 

sentença à MM Juíza de Direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-98.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DAMAS DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000645-98.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RENATO DAMAS DE 

MENDONCA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CREOSIMAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000628-62.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CREOSIMAR GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RAMALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000683-13.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RODRIGO RAMALHO DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 20811315. A despeito de o advogado da autora ter 

comparecido ao ato, conforme redação do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, 

a presença é pessoal, não isentando o feito da extinção o fato de o 

procurador do autor ter comparecido à solenidade. A presença da parte 

nas audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos 

o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 
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quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação, tampouco ser aceita justificativa após o referido ato. 

Devemos nos ater que o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas, deve-se ao princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II, da 

CNGC), devendo a mesma ser intimada para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JONAS TURA DE LIMA OAB - MT23689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001493-85.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL 

proposta por SEBASTIÃO DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, decorrente de cobranças 

indevidas de faturas de energia elétrica. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora se opõe à cobrança lançada na fatura de energia elétrica referente 

ao consumo do mês de novembro/2018 (mov. ID 21930231), alegando que 

não reflete o consumo médio de sua unidade consumidora. Assim, 

pretende a condenação da requerida na obrigação de fazer para refaturar 

a aludida conta mensal, bem como o pagamento de indenização por danos 

morais decorrente da negativação em razão da sua inadimplência quanto à 

referida fatura. Por outro lado, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar que a fatura questionada com referência fevereiro/2015, 

trata-se de fatura regular de consumo, uma vez que reflete o ACERTO DE 

FATURAMENTO a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses 

anteriores em que o lançamento foi pela média. Assim, restou comprovado 

que a cobrança relativa ao fornecimento de energia elétrica em UNIDADES 

CONSUMIDORAS RURAIS, tal qual a do autor, é realizada, em muitos 

casos, com base na MÉDIA DE CONSUMO. Nestas situações, de quando 

em quando, realiza-se a anotação de leitura, ou seja, a verificação 

presencial da medição do equipamento, sendo que caso se constate a 

cobrança em índice inferior, a requerida procede à CORREÇÃO DA 

COBRANÇA. Por fim, friso que o consumo se deu dentro do patamar usual 

da UC, sendo pertinente o total de consumo registrado no mês – 1070 kWh 

-, pois quando dividido por 4 meses (período do acúmulo), chega-se ao 

valor de 267,5 kWh, o que condiz com as leituras subsequentes da 

unidade consumidora. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. ENERGIA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LEITURA 

PLURIMENSAL REALIZADA EM ZONA RURAL. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À REALIZAÇÃO DE FATURAMENTO 

DE UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL A PARTIR 

DA MÉDIA DE CONSUMO PLURIMENSAL. ARTIGO 86 DA RESOLUÇÃO N. 

414/2010 DA ANEEL. HISTÓRICO DE CONSUMO A DEMONSTRAR 

INEXISTÊNCIA DE DEGRAU NO CONSUMO ENTRE OS MESES DE 

FATURAMENTO PELA MÉDIA E A PARTIR DA LEITURA REAL. DÉBITO QUE 

SE ORIGINOU DO NÃO PAGAMENTO DAS FATURAS, E NÃO DA 

COBRANÇA EXCESSIVA, QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008823676, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 

Silva, Julgado em: 25-10-2019) Assim, há prova suficiente que demonstre 

que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, 

possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de 

recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Quanto ao corte do fornecimento de energia na UC do autor, é certo 

decorreu da sua inadimplência voluntária, uma vez que apenas seu 

inconformismo com o valor lançado na fatura agora questionada não é 

motivo que justifique o seu não pagamento, culminando com o corte do 

fornecimento, artifício do qual a reclamada lançou mão legitimamente. 

Partindo dessas premissas, não há que se falar em revisão dos valores 

lançados na faturas questionado, já que devidos. Restou, assim, 

demonstrada a inexistência de conduta ilícita, como também ausentes os 

pressupostos configuradores do dever de indenizar. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a medida 

liminar anteriormente concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001911-91.2017.8.11.0021. REQUERENTE: MARTA MARTINS RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que a requerente pugnou pela expedição de alvará, dando 

por quitado o débito exequendo, consoante manifestação de id nº 
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22189532, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. EXPEÇA-SE o competente 

alvará, conforme dados ora indicados. SEM custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000607-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA PEIXOTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000607-23.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: SILVANIA PEIXOTO DE SOUZA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que intimada a autora requereu o 

arquivamento do feito, conforme atesta em ID 23062956, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AURIVANIA CHAVES OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000779-28.2019.8.11.0021. REQUERENTE: AURIVANIA CHAVES 

OLIVEIRA MACHADO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime 

de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Sem delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos 

todos os documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

22442427), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Água Boa-MT, 06 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001375-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAICARA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MORAIS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001375-46.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: CAICARA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP EXECUTADO: CLAUDINEI 

MORAIS DOS SANTOS Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre 

assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O 

autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o 

regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado. Assim, a 

ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala 

do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF 

- Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 

24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender 

à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de 

indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em 

execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de 

interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso 

conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante disso, não resta outra 

alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000854-67.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSELINA CRUZ DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

23829820), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Água Boa-MT, 06 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000436-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000436-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23832832, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001418-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANELYSE LEIGH CORDEIRO BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001418-17.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANELYSE LEIGH CORDEIRO 

BRITO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que intimada a autora requereu 

o arquivamento do feito, conforme atesta em ID 25466182, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000354-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIONDA ALVES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000354-35.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: DIONDA ALVES DA 

CONCEICAO EXECUTADO: IVONE RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos em 

Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que decorrera o prazo do acordo 

homologado em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23146951, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000608-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIEN KELLI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000608-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: CRISTIEN KELLI DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que intimada a autora requereu o 

arquivamento do feito, conforme atesta em ID 23062970, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000531-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLAN PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 
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(PROCURADOR)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000531-96.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: RAYLAN PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROCURADOR: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 22850937, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000421-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000421-97.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: LEILA RODRIGUES TEIXEIRA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23931130, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000673-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000673-03.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: TIAGO BINI EXECUTADO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 23968808, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001297-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MORAIS CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001297-86.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDRESSA MORAIS CHAVES 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962552, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000731-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEDETE ARMANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000731-06.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: JOSEDETE ARMANDA DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 
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expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 23962557, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000538-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000538-88.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ESMERALDA OLIVEIRA 

SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 24061049, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001298-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE APARECIDA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001298-71.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ARLETE APARECIDA SOARES 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962543, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-96.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELYNE AGUIAR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001059-96.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JACKELYNE AGUIAR 

GONCALVES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-92.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NEVES DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000917-92.2019.8.11.0021. REQUERENTE: WANDERSON NEVES DE 

GODOI REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 
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ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-80.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001073-80.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA FRANCISCA FERREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-38.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICE BERNARDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000940-38.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NATALICE BERNARDES 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-46.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO THOMA MARTINS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010078-46.2015.8.11.0021. REQUERENTE: PABLO THOMA MARTINS DE 

PAULA REQUERIDO: WHIRLPOOL S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

PABLO THOMA MARTINS DE PAULA em desfavor de WHIRLPOOL S.A. 

Pretende a parte reclamante a reparação por dano extrapatrimonial 

caracterizada por falha na prestação do serviço, sustentando que o 

atendimento não foi disponibilizado adequadamente, pois, embora tenha 

realizado vários protocolos de reclamação, a substituição do seu fogão 

defeituoso ocorreu somente após 120 dias (4 meses). Requer ao final, 

indenização por danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No 

tocante ao fato gerador do suposto dano moral, enquanto a parte 

reclamante acusa a reclamada de não ter disponibilizado o atendimento ao 

autor de forma adequada, uma vez que as informações prestadas eram 

desencontradas e insuficientes para que pudesse ter segurança quanto à 

necessária troca do produto defeituoso, a reclamada deixou de comprovar 

na contestação que os serviço de atendimento da garantia foi adequado, 

mormente porque não instruiu a sua defesa com qualquer documento que 

comprove a regularidade da prestação do serviço. Ademais, verifico que, 

embora o autor traga diversos protocolos de atendimento das várias 

ligações realizadas desde o dia 31/12/2014, com a contestação restou 

incontroverso que a devida troca do produto somente se concretizou em 

05/04/2015. No entanto, embora consciente de que o serviço não estava 

sendo adequadamente prestado ao autor, manteve-se inerte quanto à 

troca solicitada do fogão defeituoso, fato ao qual sequer o autor deu 

causa, surgindo aí o ato ilícito, que ofende a boa-fé objetiva, e caracteriza 

prática desleal suficiente para caracterizar o abalo moral e 

consequentemente o dever de indenizar. Considerando que a reclamada 

deixou de provar que o serviço contratado tenha funcionado normalmente 

tenho que a indenização por danos morais é a medida que se impõe. Ora, 

competia à parte ré apresentar a solução para o problema de forma 

célere, sem causar transtornos e prejuízos à parte reclamante, situação 

não ocorrida nos autos. Pelo contrário, restou provado que o autor 

realizou inúmeras reclamações em busca de solução administrativa. A 

cada vez que o reclamante efetua uma ligação ou se direciona até a 

agência da reclamada na tentativa de solucionar uma lide 

administrativamente, é necessário que seja dispensado tempo e paciência 

para inúmeras ligações e reclamações que, na maioria das vezes, não 

geram êxito algum. Assim, se após inúmeras ligações e reclamações para 

a Reclamada buscando soluções administrativamente e não há êxito, esse 

tempo não pode ser desconsiderado, pois ocorreu na prática a chamada 

Teoria da Perda do Tempo Livre, caracterizando prática desleal suficiente 

para caracterizar o abalo moral e consequentemente o dever de indenizar. 

Especificamente no que diz respeito à relevância do tempo como fonte de 

responsabilidade civil, Pablo Stolze inicia o estudo do tema introduzindo um 

questionamento: “É justo que, em nossa atual conjuntura de vida, 

determinados prestadores de serviço ou fornecedores de produtos, 
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imponham-nos um desperdício inaceitável do nosso próprio tempo? A 

perda de um turno ou de um dia inteiro de trabalho ou até mesmo a 

privação do convívio com a nossa família não ultrapassaria o limiar do 

mero percalço ou aborrecimento, ingressando na seara do dano 

indenizável, na perspectiva da função social?”. Referido civilista, embora 

não conclua que toda perda de tempo dê causa a responsabilidade civil, 

enfatiza que, “em situações de comprovada gravidade, pensamos que 

esta tese é perfeitamente possível e atende ao aspecto, não apenas 

compensatório, mas também punitivo ou pedagógico da própria 

responsabilidade civil”. Cita-se no artigo a doutrina de Vitor Guglinski, para 

quem “a ocorrência sucessiva e acintosa de mau atendimento ao 

consumidor, gerando a perda de tempo útil, tem levado a jurisprudência a 

dar seus primeiros passos para solucionar os dissabores experimentados 

por milhares de consumidores, passando a admitir a reparação civil pela 

perda do tempo livre”. Há, pois, necessidade de ponderação entre o tempo 

razoável e aquele tratado no caso concreto, como bem se sugere em 

trecho da lavra de Leonardo Garcia, igualmente mencionado no artigo em 

comento: “Muitas situações do cotidiano nos trazem a sensação de perda 

de tempo: o tempo em que ficamos 'presos' no trânsito; o tempo para 

cancelar a contratação que não mais nos interessa; o tempo para 

cancelar a cobrança indevida do cartão de crédito; a espera de 

atendimento em consultórios médicos etc. A maioria dessas situações, 

desde que não cause outros danos, deve ser tolerada, uma vez que faz 

parte da vida em sociedade. Ao contrário, a indenização pela perda do 

tempo livre trata de situações intoleráveis, em que há desídia e 

desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se veem compelidos a 

sair de sua rotina e perder o tempo livre para soluciona problemas 

causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores. Tais 

situações fogem do que usualmente se aceita como 'normal', em se 

tratando de espera por parte do consumidor”. Sobre a referida teoria, tem 

decidido nossos tribunais: Direito do consumidor. Alegação de aquisição 

de aparelho de home theater defeituoso. Sentença que condenou a ré a 

restituir o valor pago pelo produto. Autora que, durante dez meses, tentou 

efetuar a troca do aparelho, deixando-o na loja para análise e não obtendo 

qualquer resposta. Tempo despendido pela autora tentando solucionar o 

problema que não pode ser desconsiderado. Comprovação das inúmeras 

ligações efetuadas para a loja da ré. Perda do tempo livre. Dano moral 

configurado, fixada a verba compensatória em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 100961720078190037 RJ 

0010096-17.2007.8.19.0037, Relator: DES. ALEXANDRE CAMARA, Data 

de Julgamento: 18/05/2011, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2011) “A questão é de extrema gravidade e não se 

pode admiti-la, por retóricas de tolerância ou de condescendência, que 

sejam os transtornos do cotidiano que nos submetam a esse vilipêndio de 

tempo subtraído de vida, em face de uma sociedade tecnológica e 

massificada, impessoal e disforme, onde nela as pessoas possam perder 

a sua própria individualidade, consideradas que se tornem apenas em 

usuários numerados em bancos informatizados de dados”. Des. Jones 

Figueiredo Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada pela 4ª Câmara 

Cível do TJPE. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, no entanto não é essa a hipótese dos autos. Presentes os 

requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Contudo, se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

autora, a titulo de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-76.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OCTACILIO PEZZINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES VILELA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010173-76.2015.8.11.0021. EXECUTADO: OCTACILIO PEZZINI 

EXEQUENTE: RODRIGO ALVES VILELA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de 

sentença promovida por OCTACÍLIO PEZZINI em face de RODRIGO ALVES 

VILELA, fundamentada na obrigação de fazer consistente em entregar as 

respectivas cártulas de cheque na secretaria deste fórum. Ocorre que, 

em mov. ID 18767692, foi certificado pela Senhora Gestora o recebimento 

das referidas cártulas, objeto da execução, devidamente entregues pela 

parte executada. Nestes termos, demonstrada nos autos a quitação da 

dívida exigida e a inexistência de remanescentes de débito a ser exigido 

pela parte credora, tendo em vista que restou incontroverso o pagamento 

voluntário, impõe-se a extinção da ação de acordo com o artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita;”. Portanto, o fim da 

execução forçada é a medida que se impõe ante a satisfação do direito da 

parte credora. Se o pagamento é obtido, seja voluntária ou forçosamente, 

exaurida está a missão do processo, devendo ser extinta a execução em 

razão da satisfação da obrigação que a originou. Ante o exposto, em 

conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 925 do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA GUARATO & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER VINICIUS GANASSINI (REQUERIDO)

FABIANA CAROLINA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000396-50.2019.8.11.0021. INTERESSADO: KEILA CRISTINA GUARATO 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: CLEBER VINICIUS GANASSINI, FABIANA 

CAROLINA MENDES Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 
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Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por KEILA CRISTINA 

GUARATO & CIA LTDA – ME em desfavor de CLEBER VINÍCIUS 

GANASSINI e FABIANA CAROLINA MENDES GANASSINI. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é credora do valor de R$ 

2.500,00 em face dos reclamados. Aduz que tentou receber tal quantia de 

forma amigável, mas sem sucesso. Com isso, requer a procedência da 

presente ação de cobrança. De toda forma, verifico que a parte 

reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor 

análise da demanda em seu favor, isto é, não demonstrou o prejuízo que 

alega ter experimentado em razão do suposto crédito que alega ter com o 

reclamado. Pelo que se depreende dos autos, sequer é demonstrada a 

origem de tal crédito, tampouco apresenta qualquer título que o represente, 

tais como contrato, notas fiscais ou documento que o valha. Logo, no 

caso em tela, não restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos 

constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que 

minimamente, conforme o art. 373, inciso I, do CPC. Portanto, considerando 

a insuficiência probatória, a improcedência do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001249-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZOARTE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA JOSE GARCIA DE QUEIROZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI OAB - MT25398/O (ADVOGADO(A))

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI OAB - 089.002.798-66 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001249-93.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA JOSE GARCIA DE 

QUEIROZ SILVA, ZOARTE ALVES DA SILVA REQUERIDO: SPE MIRANTE 

INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, RCI BRASIL - PRESTACAO DE 

SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. PROCURADOR: MARCIA CRISTINA 

REZEKE BERNARDI Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA JOSÉ GARCIA 

DE QUEIROZ SILVA e ZOARTE ALVES DA SILVA em face de RCI BRASIL 

– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA, buscando a 

rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com a reclamada, bem 

como requer o ressarcimento de danos materiais e morais sofridos. Em 

sede de preliminar a reclamada arguiu que o valor da causa excede a 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis, pugnando, ao final, pela 

improcedência da demanda. Na espécie, verifico que o valor do proveito 

econômico buscado pela parte autora é representado não só pela 

restituição das parcelas já pagas (adicionadas pelo sinal e pela comissão 

de corretagem), mas também pelo valor total do contrato de compra e 

venda, ou seja, R$ 47.040,00 (quarenta e sete mil e quarenta reais), já que 

a rescisão contratual, como pretende a parte autora, teria o condão de 

eximi-la do pagamento de toda a quantia pactuada em contrato, valor este 

que excede em muito o limite de alçada dos Juizados Especiais. Nesse 

contexto, tratando-se de matéria de ordem pública, a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado torna este 

Juízo absolutamente incompetente, em face do disposto no Art. 3º, I, da 

Lei 9.099/90. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a remessa 

do feito às varas cíveis, sendo regra a extinção do feito, no entanto, não 

há qualquer prejuízo à parte reclamante que poderá exercer sua 

pretensão perante o juízo competente, distribuído novamente, em vara 

própria e legalmente competente. Pelo exposto, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. IV, do CPC. Revogo a tutela anteriormente concedida. Expeça-se o 

necessário, e Transitado em Julgado remetam-se os autos ao arquivo 

dando-se as devidas baixas. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Intimem-se. Submeto os 

autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IEUZA PEREIRA CORDEIRO GOMES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001084-46.2018.8.11.0021. INTERESSADO: IEUZA PEREIRA CORDEIRO 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CENTER CELL COMERCIO E 

SERVICOS SOROCABA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais e materiais proposta por IEUZA PEREIRA CORDEIRO GOMES DA 

SILVA em face de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA e CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS 

SOROCABA LTDA, onde a parte autora pretende ressarcimento em razão 

do suposto vício de qualidade apresentado por aparelho celular comprado 

junto à reclamada e levado à assistência técnica, mas sem sucesso na 

sua substituição na seara administrativa. A reclamada, por sua vez, 

demonstra, a partir do Laudo Técnico emitido, que os problemas 

informados pela parte autora foram objeto de análise pela assistência 

técnica autorizada, realizando o atendimento necessário e concluindo pelo 

mau uso do aparelho, ao fundamento que “Foi identificado o mau uso do 

aparelho devido a existência de trincas/fissuras”, conforme relatório 

técnico em mov. ID 18910716. Entretanto, por outro lado, a parte 

reclamante discorda de tal conclusão emitida pela Assistência Técnica 

autorizada, insistindo que faz jus à troca do aparelho ou devolução do 

valor pago mais os danos morais. Ao alegar a existência de falha na 

prestação do serviço pela reclamada em razão da não reparação de todos 

os defeitos que alega existirem no aparelho, discordando veementemente 

do laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada, a 

resolução da demanda não se afasta da necessidade de realização de 

perícia técnica para averiguar a origem dos danos e se estes se 

encontrariam cobertos pela garantia contratual. Com efeito, os Juizados 

Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, 

em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: “O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas.” Assim, ante a necessidade de realização de perícia 

complexa, o caminho é a extinção do feito. Desse modo, referida perícia 
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implica em reconhecer a existência de complexidade para dirimir a matéria 

versada nos autos, tornando os Juizados Especiais absolutamente 

incompetentes para processar e julgar o feito. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema 

onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

e assim estabeleceu no art. 3º da lei 9.099/95 que sua competência para 

conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor 

complexidade, significando dizer que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estariam 

subtraídas ao seu alcance. A indispensável produção de prova pericial, 

necessária ao pleno esclarecimento da questão litigiosa e para dar 

segurança jurídica às partes, exige que o litígio deva ser processado e 

decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da 

causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de 

sentença à MM Juíza de Direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WENYS SOUZA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001426-91.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ANA PAULA CESAR DOS 

SANTOS REQUERIDO: FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS decorrente da alegada falha na 

prestação dos serviços pela parte reclamada. A competência absoluta, em 

razão da matéria, é de ordem pública, e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída 

ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). A autora alega a ocorrência 

falhas nos procedimentos e que os resultados não foram obtidos; ao 

passo que o réu sustenta que os objetivos da cirurgia foram totalmente 

alcançados, impossibilitando, assim, apurar se ocorreu o suposto erro 

médico com base apenas nas fotografias trazidas pelas partes. Nesta 

senda, para o correto e justo julgamento, é necessária a prova pericial, 

porquanto somente ela pode esclarecer se ocorreu erro médico e também 

se o resultado prometido não foi alcançado. E não havendo possibilidade 

para a produção de prova técnica no Juizado Especial Cível, o processo 

deve ser extinto pela complexidade da causa (artigo 51, inciso II, 

combinado com o artigo 3º, caput, ambos da Lei n. 9.099/05), a fim de que, 

na Justiça Comum, a questão posta à apreciação seja dirimida com a 

produção de prova pericial. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. ERRO MÉDICO. 

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO POSSIBILITA UM JULGAMENTO 

JUSTO E CORRETO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR 

AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71005985080, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da 

Silva, Julgado em: 23-06-2016) Como se vê, não se trata de negativa de 

prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o 

procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum 

prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, 

onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. 

Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a 

causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos 

dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO OAB - MT25605/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000708-26.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JESSICA CRISTINA 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que assim foi requerido 

pela parte autora em audiência de conciliação. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JESSICA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS em desfavor 

de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. MÉRITO 

Noticia a parte reclamante que firmou com a empresa Administradora de 

Consórcio, ora Requerida, um contrato de consórcio para aquisição de 

carta de crédito no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), com pagamento 

tendo uma “entrada” de R$2.597,00 (dois mil, quinhentos e noventa e sete 

reais) e mais 72 parcelas no valor de R$ 415,00, ressaltando que havia a 

promessa de contemplação imediata. Entretanto, após o pagamento do 

valor referente à entrada, teria sido surpreendida com o envio de boletos 

no valor de R$ R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), 

correspondentes ao pagamento de uma carta de crédito no importe de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) para a qual não havia contratado. Com isso, 

requer a restituição dos valores pagos (entrada e duas parcelas), bem 

como indenização por danos morais. Ocorre que, conforme termos do 

contrato pactuado (mov. ID 21096612), os consorciados excluídos, seja 

por desistência declarada ou por inadimplência, receberão os percentuais 

pagos, por meio de contemplação por sorteio mensal em Assembleia 

mensal, desde que haja saldo no Grupo, sendo sorteado um consorciado 

ativo e um excluído, deduzido os valores previstos no Contrato de 

Adesão. Ainda, há que se mencionar os artigos 22, parágrafo 2º, e 30 da 

Lei n.º 11.975/08, transcritas abaixo. “Art. 22. A contemplação é a 

atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, 

bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos 
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consorciados excluídos, nos termos do art. 30. [...] Art. 30. O consorciado 

excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao 

fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no 

percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da 

assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação 

financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto 

não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.” (Lei n.º 

11.975/08) De acordo com os Artigos 22 e 30 da Lei, a Contemplação para 

o Consorciado Excluído dar-se-á por meio de sorteio, nas mesmas 

condições do Consorciado Ativo, atribuindo-lhe o direito à devolução do 

Crédito Parcial, relativo aos percentuais pagos sob o Bem, vigente na data 

da AGO em que ocorrer a Contemplação, com as deduções previstas em 

contrato. Logo, o contrato foi celebrado entre as partes sob a vigência da 

Lei 11.975/08, incidindo, portanto, no caso concreto, as previsões do 

referido dispositivo normativo. Dessa forma, a restituição se dará nos 

termos do disposto no art. 22 c/c art. 30 do diploma legal em comento. 

Descabe, na hipótese, a restituição imediata das parcelas, de modo que o 

autor deverá aguardar a contemplação de sua cota nas 

assembleias-gerais que virão a ser realizadas ou, ainda, buscar a 

restituição ao final do consórcio. Nesse sentido, é a jurisprudência das 

Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. LANCE NÃO 

CONTEMPLADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. CONTRATO FIRMADO 

APÓS O ADVENTO DA LEI 11.795/2008. APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DAS 

TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS QUE 

DEVE OCORRER APÓS A ÚLTIMA ASSEMBLEIA DE CONTEMPLAÇÃO. 

INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS 

ATRIBUTOS PERSONALÍSSIMOS DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008594400, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, 

Julgado em: 31-10-2019) Por fim, não há que se falar em danos morais 

decorrentes de suposta propaganda enganosa com a falsa promessa de 

contemplação imediata da carta de crédito, como alegado pela autora, uma 

vez que, como é cediço e foi expressamente disposto em contrato, em 

letras maiúsculas e negrito, logo acima da assinatura da consumidora, 

“NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”, não havendo que 

se falar em qualquer ato ilícito indenizável praticado pela reclamada. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001374-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMELIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001374-61.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ROSA AMELIA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que a requerente pugnou pelo arquivamento do feito, 

consoante manifestação de id nº 26670208, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000264-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILDE MONTE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000264-90.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: ANAILDE MONTE LIMA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que a requerente pugnou pela expedição de alvará, dando 

por quitado o débito exequendo, consoante manifestação de id nº 

26821566, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. EXPEÇA-SE o competente 

alvará, conforme dados ora indicados. SEM custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-78.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DADIVA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000905-78.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DADIVA RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 
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de Exceção

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1046095 Nr: 71-58.2020.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Martins dos Reis, Aldeclei Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade e mantenho a prisão 

preventiva de LAURA MARTINS DOS REIS, por seus próprios 

fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do 

CPP).Intime-se a Defesa constituída da ré Laura Martins, via DJE, para que 

apresente resposta às acusações, visto que a mesma já foi citada 

regularmente (fls. 100/101).No mais, diante a certidão de fl. 98, DÊ-SE 

VISTA à Defensoria Pública para que patrocine a Defesa do réu 

Aldeclei.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88825 Nr: 3209-77.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Pereira de Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 DESPACHO

Consigno que o acórdão de fls. 153/162, à unanimidade, deu provimento 

parcial ao recurso de apelação interposto pela ré, bem como transitou em 

julgado em 27/11/2019, conforme fl. 163. Sendo assim, CUMPRAM-SE 

conforme determinações exaradas pelo E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

 Após arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1046879 Nr: 761-87.2020.811.0021

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nixon Brasil Lima, Noé Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Vieira deSouza 

Menezes - OAB:15042/A

 DECISÃO

Trata-se de pedido de revogação de medidas cautelares diversas da 

prisão formulado em favor do acusado NIXON BRASIL LIMA (fls. 55/93).

Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 

94/95).

É a síntese. Passo a decidir.

In casu, o Nixon Brasil foi autuado e preso em flagrante no dia 09/02/2020, 

pela suposta prática dos crimes de disparo de arma de fogo em via pública 

(art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03), constrangimento ilegal (art. 146, 

caput, do CP) e amaça (art. 147, caput, do CP). Os autos foram 

distribuídos durante Plantão Judiciário Regionalizado e, então, o Magistrado 

Plantonista homologou o flagrante e concedeu liberdade ao autuado, 

mediante o cumprimento de medidas cautelares, quais sejam: (a) 

suspensão parcial do exercício da função pública, devendo o autuado ser 

colocado em atividade meramente administrativa, sem contatos com armas 

de fogo e sem o uso de qualquer insígnia estatal; (b) proibição de manter 

contato, por qualquer meio, com as vítimas dos fatos; (c) proibição de 

frequentar local onde haja consumo de bebidas alcóolicas; (d) e 

monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, há prova da materialidade e 

indícios suficientes de autoria em desfavor de Nixon Brasil, bem como não 

há qualquer fato novo. No entanto, compreendo que as medidas 

cautelares, neste momento, podem ser alteradas em parte.

 Os fatos narrados nos autos são graves, pois, em tese, o autuado, que é 

Policial Penal, estava embriagado em via pública e efetuou um disparo com 

sua arma funcional, além de ameaçar e constranger ilegalmente quatro 

pessoas. Dito isso, são inviáveis os argumentos defensivos que visam 

justificar a revogação de todas as medidas cautelares, tendo em vista que 

o fato de o suposto autor dos fatos narrados ser Policial Penal revela 

acentuada reprovabilidade. Além do que, o referido disparo teria sido 

efetuado com arma de fogo pertencente ao Estado, revelando-se 

indispensável que o autuado exerça funções meramente administrativas, 

sem o uso de qualquer armamento bélico.

Também não há razões para revogação de todas as medidas cautelares 

em razão da alegação de que o autuado padece de doença relativa ao 

estresse laboral, haja vista que o próprio laudo médico apresentado pela 

Defesa limita-se a indicar a necessidade de afastamento do mesmo de 

suas funções laborativas, não havendo qualquer relato capaz de indicar 

inimputabilidade. De mais a mais, a existência de circunstâncias favoráveis 

– como primariedade, trabalho lícito e residência fixa – não tem o condão 

por si só, de obstarem a imposição de medidas cautelares.

Por outro lado, torna-se desnecessária a monitoração eletrônica do 

autuado, uma vez que já há determinação para que o mesmo exerça 

atividade meramente administrativa, sendo proibido o porte e a posse de 

qualquer arma de fogo. Aliás, o fato de o autuado ser servidor público 

estadual leva a crer que não haverá fuga do distrito da culpa, visto que 

possui residência fixa nesta cidade e é lotado na Penitenciária Major PM 

Zuzi, sendo que eventual desídia ou falta injustificada poderá acarretar-lhe 

sanções administrativas e/ou criminais, como por exemplo o delito de 

abandono de função, previsto no art. 323, do Código Penal.

Diante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido defensivo tão somente para 

revogar o monitoramento eletrônico, mantendo as demais medidas 

cautelares impostas ao autuado NIXON BRASIL LIMA.

Além do mais, deverá o autuado manter seu endereço atualizado nos 

autos.

Advirto o acusado de que, caso descumpra qualquer das condições que 

lhe foram impostas, poderão ser revogados seus benefícios e ser 

decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, §5º, do Código 

de Processo Penal.

Intimem-se.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 26869 Nr: 1272-74.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO LUIZ RUARO, MARTA MARIA ZANCHET 

RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB: 4.862/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:3.647A-MT

 Vistos em correição.

1. Diante da certidão retro, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciar o necessário para o deslinde do mandado de 

imissão de posse, sob pena de arquivamento.

2. Decorrido o prazo, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

3. Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 448 de 913



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76152 Nr: 4174-53.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE BRAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sra. Oficial de Justiça de ref. 60.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15974 Nr: 2145-16.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI, FABRICIO 

SLAVIERO FUMAGALLI, MOISÉS BORGES REZENDE JÚNIOR, FELIPE 

SLAVIEIRO FUMAGALLI, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FANCELLI, PASCOALINA JACOMEL 

FANCELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, José Carlos Laranjeira - OAB:15.661 PR, 

MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - OAB:16.855/MT, MOISES 

BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0, OSCAR LUIS OLIVEIRA - OAB:5588/MS

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil declaro o pagamento do débito perquirido nos presentes 

autos.Eventuais custas/taxas remanescentes deverão ser arcadas pelo 

devedor (fl. 705).Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8377 Nr: 665-71.2003.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Tendo em vista que já decorridos mais de 80 (oitenta) dias desde o 

pedido de dilação de prazo e por entender que tal período já é o suficiente 

para a realização das diligências apontadas à fl. 109, INDEFIRO o pedido 

retro.

2. INTIME-SE a parte autora para que, em cumprimento a decisão de fl. 

104, junte os documentos necessários para o prosseguimento do feito no 

prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

3. PROSSIGA-SE em cumprimento a decisão de fl. 104.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10235 Nr: 168-23.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALIPIO FAZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente CNGC, do art. 482 § VI da CN e 

provimento 56/2007, impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte 

exequente, a fim de manifestar dos termos da certidão de Ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17780 Nr: 838-90.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CLÉBER CARRIJO OLIVEIRA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos o atual 

endereço da(o) requerida(o), sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50737 Nr: 2700-23.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Lopes de Oliveira - 

OAB:27940/MT, Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira - 

OAB:26452/MT

 Certifico que tendo em vista a juntada do Instrumento de Procuração nos 

autos, da defesa do acusado, fica Vossa Senhoria intimados a 

manifestar-se no prazo legal, do dispositivo da r. decisão adiante trascrita: 

...Vieram os autos conclusos. 2. Inexistindo nulidades a serem sanadas e 

nem hipóteses de absolvição sumária DESIGNO sessão do Tribunal do Júri 

a ser realizada no dia 02 (dois) de abril de 2019 às 08h00min (horário 

oficial de Cuiabá/MT)DEFIRO o pedido da oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes. Nos termos do artigo 472, parágrafo único do Código Penal, 

DETERMINO a formação de 07 (sete) cadernos a serem entregue aos 

jurados com denúncia (fls. 05/08), laudo de necropsia (fls. 18/20v), 

sentença de pronúncia (fls. 183/186) e a presente decisão. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a defesa do acusado. 

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o denunciado e as testemunhas arroladas 

pelas partes para que compareçam ao ato. Expeça-se o necessário Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31377 Nr: 2063-09.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ÁLVARO SIMON (Espólio), TALITA SIMON ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013A

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes, na pessoa dos 

advogados, para se manifestarem, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1541 Nr: 9-32.1994.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADO, BJB, PDDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o requerimento retro, vez que as pesquisas realizadas em 

cumprimento da decisão de fl. 310/310-v, foram parcialmente positivas.

2. CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fl. 310/310-v.

 3. Ainda, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quine) dias, 

informar se tem interesse nos veículos objetos de constrição pelo Sistema 

Renajud – fls. 312/313.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54728 Nr: 359-53.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO AUGUSTO PIVA, RODRIGO 

APARECIDO DA SILVA, MAURICIO ROZENDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fúlvio Luís Stadler Kaipers - 

OAB:27834/PR

 Nos termos da legislação vigente, provimento 52/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao(a) 

advogado(a) dos denunciados para que apresente alegações finais em 

forma de memoriais no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000602-67.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000602-67.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, 

Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ELSON 

GOMES DA SILVA Endereço: Rua Pedro Fávaro, n 310, Gabiroba, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, n 779, 10 

andar, lado B, sala 1.002, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 

06472-900 Nome: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A 

Endereço: SÃO PAULO CORPORATE TOWERS, AVENIDA PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04543-907 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte 

requerente na pessoa de seu advogado, ´para comparecer a audiência de 

conciliação designada para o dia 29/04/2020 às 12h30min (MT), que se 

realizará no CEJUSC desta comarca. Alto Araguaia, 6 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105485 Nr: 1885-45.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARTINELLI JÚNIOR, RAFAEL 

SCHWEGER, Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR 

- OAB:27.347 PR, MAURO MARCIO DIAS CUNHA - OAB:5391/MT

 Código nº 105485

Vistos, etc.

Em atenção aos acórdãos juntados aos autos (ref. 402 e 403), 

EXPEÇA-SE alvarás de soltura em favor dos denunciados, intimando-os 

das respectivas medidas cautelares diversas da prisão a eles aplicadas.

Além disso, faça constar do mandado a intimação do réu Rafael 

Scheweger, para comparecer a audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 10/03/2020 à 08h30, nesta Comarca de Alto 

Araguaia/MT, a fim de que se proceda com o interrogatório. Por 

consequência, torno sem efeito o primeiro paragrafo da decisão de ref. 

386.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12536 Nr: 2390-61.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR SALVIANO DA COSTA - 

OAB:11468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO

AUTOS Nº.: 2390-61.2004.811.0020 CÓDIGO: 12536 PROCESSO Nº: 456 / 

2005

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE(S): IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

EXECUTADO(A)(S): ANTÔNIO DO NASCIMENTO AFONSO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/09/2004

VALOR DO DÉBITO: R$ 28.962,53 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta e três centavos), em 06 de março de 2018.

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 15 de abril de 2020, com encerramento às 

13:00horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 15 de abril de 2020, com encerramento às 

16:00horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 (um) Veículo Camioneta, marca 

GM/Chevrolet, modelo IMP. C20, ano de fabricação e modelo 1996/1996, 
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cor azul, placas CEG-7640, Chassi nº 8AG244NTETTA123330 e Renavam 

nº 00661499758. Veículo com motor Fundido.

AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 22 de janeiro de 2019.

DEPOSITÁRIO: ANTÔNIO NASCIMENTO AFONSO, Rua Albino Ribeiro Neto, 

s/n, Quadra P, Lote nº 14, Vila Nova, Santa Rita do Araguaia/GO.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: OFICINA DO SR. JOSÉ FERREIRA SANTOS, Rua 

Laura Vicunã, nº 126, São Alto Araguaia/MT.

ÔNUS: Consta restrição via RENAJUD e débitos no Detran/MT no valor de 

R$ 894,15 (oitocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos), em 

fevereiro de 2020.

FORMAS DE PAGAMENTO: O pagamento será à vista, em dinheiro ou 

depósito bancário em até 24 (vinte e quatro) horas. Não paga nesse prazo 

a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do exequente 

(art. 897, CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

Serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação, nos termos 

do art. 895 do CPC/2015.

O interessado em adquirir o bem em prestações poderá apresentar 

proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, proposta de 

aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II) Até o início do 

segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja 

considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 horas e 

vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 (trinta) dias após 

respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses. Fica ciente o arrematante que, nos 

termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no caso de arrematação com 

pagamento parcelado, este deverá apresentar caução idônea como forma 

de garantia da execução. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução. O pagamento à vista sempre 

prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, § 7º, 

CPC/2015).

VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a 

venda direta do bem, observando-se as regras já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo para a venda direta é de 90 

(noventa) dias, devendo a alienação ser precedida de publicidade, na 

forma do artigo 1.064 do CNGC/TJMT, no que couber; b) o pagamento do 

imóvel poderá ser realizado de forma parcelada, desde que respeitadas 

as regras fixadas acima; c) o pagamento das parcelas deverá ser feito 

mediante depósito judicial em conta vinculada a este processo e aberta 

quando do primeiro recolhimento. Restando inviabilizada a venda direta do 

bem, propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos 

poderão ser submetidos à apreciação judicial para provimento específico.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 

disposição judicial diversa.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 

funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: Em caso de arrematação a comissão devida 

ao leiloeiro será de 6% (seis por cento) sobre o valor da arrematação a 

ser paga pelo arrematante. Em caso de adjudicação a comissão devida 

será de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida e paga pelo 

adjudicante. Em caso remição e/ou acordo a comissão devida será de 

2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida e será pago pelo 

executado.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) devedor(es) 

ANTÔNIO DO NASCIMENTO AFONSO, e seu cônjuge se casado for, bem 

como os eventuais: coproprietários; e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Alto Araguaia/MT, 10 de fevereiro de 2020.

IGOR CAVALCANTE DE SOUZA

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91872 Nr: 734-78.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ROQUE VISNHIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO APARECIDO MERINHO MERINO 

EIRELI-EPP, ARNALDO APARECIDO MERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rodrigues Tischer - 

OAB:52.576 OAB/MT, LUCAS TERRA GONÇALVES - OAB:327337

 Para a produção da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a dia DE 20 MAIO DE 2020, ÀS 13:00 HORAS.Desse 

modo, caso ainda não providenciado, deverão as partes, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, contados desse despacho saneador, apresentar o rol 

de testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil, ressalvada as hipóteses do 

artigo 455, § 4º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100962 Nr: 4328-03.2018.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS CONSTRUÇÃO TELECOMUNICAÇÃO E 

INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução.Custas 

pagas.Condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos embargos, nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, devendo o embargado promover 

a cobrança da verba nos autos principais, nos termos do § 13 do referido 

dispositivo.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de praxe.TRASLADE-SE cópia 

desta sentença para os autos principais (cód. 67410, em 
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apenso).Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15512 Nr: 1809-12.2005.811.0020

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 15512

Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente para que apresente o cálculo atualizado da dívida, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS para análise do pedido de fl. 188.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 04 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27891 Nr: 2253-06.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD FINANCIADORA S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 27891

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fl. 72 visto que até a presente data não houve a 

citação da parte executada.

 Assim, INTIME-SE o exequente para que promova a citação dos 

executados, no prazo de (10) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino a SUSPENSÃO 

do feito (art. 40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 04 de março de 2020

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 29756 Nr: 3544-41.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISMUNDO MANOEL DE REZENDE 

(Espólio), CLEONICE LUÍZA DE REZENDE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29756

Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente para que informe o número do CPF da parte 

executada, tendo em vista ser necessário à execução da penhora 

pleiteada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, VENHAM-ME conclusos para análise do pedido de fl.60.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 04 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 29810 Nr: 3575-61.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE PEREIRA DOURADO - ESPÓLIO, 

ELEZENON PEREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29810

Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente para que informe o número do CPF da parte 

executada, tendo em vista ser necessário à execução da penhora 

pleiteada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, VENHAM-ME conclusos para análise do pedido de fl.42.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 04 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50227 Nr: 2164-12.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME- 

CNPJ-08988298/0001-89

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50227

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora (fl. 66), uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para tanto, 

sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 04 de março de 2020

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000233-10.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDINA LUIZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11/05/2020 , às 14:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 6 de março de 2020. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 
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ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-83.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000243-83.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:SIMONE ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE 

CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 29/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 6 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-68.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000244-68.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:SIMONE ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE 

CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 29/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-53.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FABIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000245-53.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:MARIA FABIANA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 29/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 6 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-38.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MELO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000246-38.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:KARINA MELO 

MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 06/07/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 6 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23584 Nr: 330-83.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILDE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - Procuradora Federal - OAB:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e pedido de desarquivamento, impulsiono estes autos, com a 

finalidade intimar o advogado solicitante para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

Patricia Araújo Magalhães

Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 157426 Nr: 6904-68.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.193/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12.296, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação Previdenciária intentada por MARTA RODRIGUES 

MENDES, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Às folhas 64 a parte autora manifestou que não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela extinção.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Desnecessária a intimação do requerido, nos termos do art. 485, VIII, §4º, 

do CPC, eis que sequer foi citado.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

MARTA RODRIGUES MENDES, em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 Sem condenação em custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.
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 Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94270 Nr: 3884-45.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA DE MIRANDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por AURORA DE 

MIRANDA PEREIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução, determinou-se a intimação do executado para, 

querendo, impugnar a execução.

Às folhas 139v, compareceu o executado dizendo concordar com os 

cálculos da exequente, pugnando pela homologação dos cálculos 

apresentados.

Às folhas 141/142, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 144/145.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

Nos termos do artigo 85, §7º, do CPC, em regra, não há fixação de 

honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença 

que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser 

adotado para a requisição de pequeno valor (RPV), o que somente é 

excepcionado no caso de haver impugnação julgada improcedente . E não 

poderia ser diferente. Na maioria das vezes a sentença é prolatada e 

publicada em audiência, sem a presença da Autarquia. O cumprimento da 

sentença é o momento em que a Fazenda toma ciência da condenação e 

dos valores a serem pagos. Não seria justo condená-la, quando esta é 

intimada e não opõe nenhuma resistência.

ESPEÇA-SE os alvarás para levantamento dos valores.

 Intime-se, pessoalmente, a parte autora para ter ciência da expedição de 

alvará em favor do advogado, cujo valor poderá ser apresentado à parte 

autora mediante comparecimento pessoal à 1ª Vara Cível desta Comarca.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, ARQUIVE-SE.

Barra do Bugres/MT, 03 de março de 2.020.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102599 Nr: 3243-23.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO NEVES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por EVARISTO NEVES 

CAMARGO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução, determinou-se a intimação do executado para, 

querendo, impugnar a execução.

Às folhas 108v, compareceu o executado dizendo concordar com os 

cálculos da exequente, pugnando pela homologação dos cálculos 

apresentados.

Às folhas 110/111, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 113/114.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

Nos termos do artigo 85, §7º, do CPC, em regra, não há fixação de 

honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença 

que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser 

adotado para a requisição de pequeno valor (RPV), o que somente é 

excepcionado no caso de haver impugnação julgada improcedente . E não 

poderia ser diferente. Na maioria das vezes a sentença é prolatada e 

publicada em audiência, sem a presença da Autarquia. O cumprimento da 

sentença é o momento em que a Fazenda toma ciência da condenação e 

dos valores a serem pagos. Não seria justo condená-la, quando esta é 

intimada e não opõe nenhuma resistência.

ESPEÇA-SE os alvarás para levantamento dos valores.

 Intime-se, pessoalmente, a parte autora para ter ciência da expedição de 

alvará em favor do advogado, cujo valor poderá ser apresentado à parte 

autora mediante comparecimento pessoal à 1ª Vara Cível desta Comarca.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, ARQUIVE-SE.

Barra do Bugres/MT, 03 de março de 2.020.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46885 Nr: 3051-66.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por JOSÉ FERREIRA 

CAMPOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

 Às folhas 121/122, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 124/125.

Alvarás expedidos às folhas 131/132.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

Nos termos do artigo 85, §7º, do CPC, em regra, não há fixação de 

honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença 

que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser 

adotado para a requisição de pequeno valor (RPV), o que somente é 

excepcionado no caso de haver impugnação julgada improcedente . E não 

poderia ser diferente. Na maioria das vezes a sentença é prolatada e 

publicada em audiência, sem a presença da Autarquia. O cumprimento da 

sentença é o momento em que a Fazenda toma ciência da condenação e 

dos valores a serem pagos. Não seria justo condená-la, quando esta é 

intimada e não opõe nenhuma resistência.

Transitada em julgado ARQUIVE-SE procedendo com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, ARQUIVE-SE.

Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2.020.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119920 Nr: 751-87.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 11 de abril de 2020, às 10h00min, no endereço 

supra. (...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte 

autora apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. Com a juntada do 

laudo nos autos, INTIMEM-SE a parte AUTORA e a Autarquia REQUERIDA 

para manifestarem sobre o laudo no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias.Após, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres, 04 de março de 2.020.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134875 Nr: 1464-28.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE C ARANTES - OAB:12.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Diante da necessidade de realização de prova pericial NOMEIO como 

médica perita a DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com 

endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, N. 585, SALA A, 

BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, e fixo o 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) que deverá ser custeado pela 

Requerida, Fixo o dia 11 DE ABRIL DE 2020, às 09h30min para a 

realização da perícia médica, em que a parte autora deverá comparecer 

no dia e hora no endereço mencionado, sob pena de preclusão.

 Na perícia deverá constar se há invalidez, permanente ou temporária; bem 

como o grau de incapacidade com a indicação da porcentagem de 

redução da incapacidade, se houver.

 INTIME-SE a Seguradora requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realize o depósito de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente aos 

honorários pericias. Realizado o depósito, a parte requerida também 

poderá indicar assistente técnico.

Para a realização da perícia, deverá a perita responder aos quesitos já 

elaborados pelas partes (fls.48 e 86), apresentando laudo no prazo de 15 

(quinze) dias.

Com o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias, sucessivamente.

Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias;

Após a manifestação das partes, conclusos para deliberação

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 04 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160258 Nr: 309-19.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristielia Leila Lara Sansão - 

OAB:20647-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 11 de abril de 2020, às 08h30min, no endereço 

supra(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 04 de março de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160378 Nr: 378-51.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL VINICIUS DE AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:OAB/MT 11.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante da necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita 

judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093-MT, 

com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, N. 585, SALA A, 

BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 11 de abril de 2020, às 08h00min, no endereço supra. (...)INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo nos autos, CITE-SE a 

Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, oferecer 

a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade dos 

artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, manifestando-se sobre os 

fatos mencionados pela parte autora, advertindo-o que, não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC). Aproveitando 

o ato processual para manifestar quanto às conclusões do laudo 

pericial.Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 

351, do referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para 

replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que manifeste sobre o laudo 

pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres, 04 de 

março de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160658 Nr: 544-83.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:12.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)por ora, INDEFIRO a tutela de urgência.Assim, ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na 

pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093-MT, com 

endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, N. 585, SALA A, 

BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 11 DE ABRIL DE 2020, 

às 09h00min, para realização da PERÍCIA MÉDICA, no endereço supra. 

(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

e estudo socioeconômico nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o 

conteúdo da inicial, para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no 

prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do 

Código de Processo Civil, manifestando-se sobre os fatos mencionados 

pela parte autora, advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual 

para manifestar quanto às conclusões do laudo pericial.Havendo 

contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas no artigo 

337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do referido 

diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) 

dias, bem como para que manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Barra do Bugres, 04 de março de 2020.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160805 Nr: 628-84.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO GONÇALVES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 11 de abril de 2020, às 07h30min, no endereço 

supra(...) INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 160978 Nr: 736-16.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PAIXAO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 11 de abril de 2020, às 07h00min, no endereço 

supra. (...) INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte 

autora apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do 

laudo nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, 

para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) 

dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 04 de março de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161359 Nr: 973-50.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY PAOLA LEITE LOPES - 

OAB:24265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 11 de abril de 2020, às 10h30min, no endereço 

supra. (...) INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte 

autora apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do 

laudo nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, 

para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) 

dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 04 de março de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158492 Nr: 7462-40.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-12.855O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:MT0025147O, Marli Guarnieri de Lima - OAB:OAB/MT 11.865

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Alimentos, interposta por SUELI GONÇALVES 

PERON em face de ROQUE PERON.

 Às folhas 42, compareceu a exequente pugnando pela extinção da 

execução ante ao pagamento por parte do executado.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

 Condeno o EXECUTADO ao pagamento das custas processuais. Condeno 

ainda o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

 Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 05 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87844 Nr: 3625-84.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA JOSE DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137.269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT, 

PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da manifestação da parte autora às folhas 132, OFICIE à Gerencia 

Executiva do INSS para restabelecer o beneficio cessado, determinado 

por este Juízo.

No mais, verificada a perda do objeto destes autos, considerando que já 

consta sentença com transito em julgado, concedendo aposentadoria por 

idade rural no processo n. 9530-89.2014.811.0055 código 168802 na 

Comarca de Tangará da Serra, intime-se o causídico da parte autora para 

manifestar sobre a certidão de folhas 132, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 05 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000167-95.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MANOEL DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSOEL IZIDIIO BARBOSA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000167-95.2020.8.11.0008. 

IMPETRANTE: JONAS MANOEL DE SOUZA IMPETRADO: JOSOEL IZIDIIO 

BARBOSA Vistos; 1. Trata-se de Mandado de Segurança c/c Tutela 

Antecipada “initio litis” e “inaudita altera pars” impetrado por JONAS 

MANOEL DE SOUZA contra ato do Presidente da Câmara Municipal de 

Barra do Bugres, Sr. JOSOEL IZIDIO BARBOSA (qualificados na exordial). 

2. Aduz o impetrante que, a existência de abuso de autoridade da parte 

impetrada. Registra que o Ministério Público Estadual, expediu 

correspondência a Autoridade Coatora denominada “Notificação 

Recomendatória”, propondo a cessação do Mandato Eletivo de Jonas 

Manoel de Souza, cumprindo a decisão judicial que o condenou 

criminalmente e determinou a suspensão dos Direitos Políticos deste 

Parlamentar, bem como, suspendendo o pagamento de qualquer verba 

remuneratória ou indenizatória fixada a esta pessoa, bem como a 

diplomação imediata do primeiro suplente do referido Vereador. Alegou 

que a condenação proferida nos autos da Ação Penal Numeração Única: 

3287-47.2012.811.0008 - Código: 81600, objeto de reanálise do Egrégio 

Tribunal de Justiça, não foi comunicada ao Poder Legislativo de Barra do 

Bugres, e que a Notificação Ministerial transcende as atividades 

insculpidas ao Agente da Acusação. Registrou ainda, que o chefe do 

Poder Legislativo ora apontado como Autoridade Coatora, não se 

acautelando dos prejuízos ao Impetrante, ao processo de representação 

eleitoral, tampouco, o Estado Democrático de Direito, acolheu a Notificação 

Recomendatória do Agente da Acusação e parte do processo criminal 

unilateralmente, declarando extinto o Mandato Eleitoral do Impetrante. 

3.Assim, busca o impetrante, por intermédio da presente ação 

mandamental, em suma, suspender os efeitos do Ato do Presidente nº 

006/2020, restituindo o Impetrante ao Mandato Eletivo, como forma de 

antecipação do mérito, uma vez que há elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 4. Com a inicial, vieram os documentos. 5. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 6. Trata-se de Mandado de 

Segurança c/c Tutela Antecipada “initio litis” e “inaudita altera pars” 

impetrado por JONAS MANOEL DE SOUZA contra ato do Presidente da 

Câmara Municipal de Barra do Bugres, Sr. JOSOEL IZIDIO BARBOSA 

(qualificados na exordial). 7. Assim dispõe o art. 5º, LXIX, da CR, in verbis: 

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” 

(grifamos) 8. Nessa linha de ideias é necessário que a requerente 

apresente junto à inicial prova cabal de suas alegações, bem como se 

evidencie nos autos o periculum in mora em se deferir o provimento 

tardiamente. 9. Dessarte, após a análise minuciosa das razões expostas 

na proemial, tenho que a medida pleiteada não comporta deferimento, eis 

que, a despeito da aparente relevância dos fundamentos invocados, não 

há fumus boni juris, pressuposto de mister à concessão da mercê. 10. 

Cabe trazer à baila, o seguinte julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA 

CRIMINAL – ART. 1.º, CAPUT E §4.º, DA LEI N.º 9.613/98 E ART. 288 DO 

CÓDIGO PENAL – MEDIDA ASSECURATÓRIA – SEQUESTRO E 

INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES – IRRESIGNAÇÃO DO 

IMPETRANTE – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – WRIT 

MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE 

FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – 

DECISÃO FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS DE QUE O OBJETO DA 

CAUTELAR CONSTITUI INSTRUMENTO, PRODUTO OU PROVENTO DO 

ILÍCITO – ART. 4.º DA LEI N.º 9.613/98 – DECRETAÇÃO QUE PRESCINDE 

DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CONTRADITÓRIO 

DIFERIDO –PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA ESTREITA VIA ELEITA – EXTINÇÃO 

DA SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Da decisão que decreta o 

sequestro de bens e valores com fulcro na Lei n.º 9.613/98 cabe de 

pedido de reconsideração ao juízo prolator, nos termos do art. 4.º, §§2.º e 

3.º, do aludido Diploma Legal ou mesmo recurso de apelação criminal ao 

órgão jurisdicional hierarquicamente superior, com fundamento no art. 593, 

inc. II, do Código de Processo Penal, de modo que a via eleita afigura-se 

manifestamente inadequada à hipótese, impondo-se a extinção do 

mandado de segurança sem resolução do mérito, uma vez que não se 

verifica in casu flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou patente 

abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem, a qual tampouco 

comporta o revolvimento fático-probatório necessário para aferir se, de 

fato, constitui direito do impetrante não ter os valores acautelados em 

sede de ação penal na qual foi denunciado pela suposta prática dos 

delitos de “lavagem” de capitais e de associação criminosa. Ordem extinta 

sem resolução do mérito.”. (N.U 1015783-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras 

Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019); 

- grifei. 11. Em verdade, a decisão impugnada trata de matéria que 

desafiaria expediente processual próprio e expressamente previsto na 

legislação criminal brasileira, de modo que, em tese, revela-se inadequada 
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a impetração da presente ação constitucional, uma vez que o mandado de 

segurança somente se presta ao papel de sucedâneo recursal nos casos 

em que a decisão enfrentada padecer de manifesta ilegalidade, flagrante 

teratologia e/ou patente abuso de poder, capazes de produzir danos 

irreparáveis ou de difícil reparação. 12. Não é outra a exegese que se 

extrai do enunciado n.º 267 da Súmula do STF, cuja redação dispõe que 

“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso 

ou correição”. 13. No mesmo diapasão é o entendimento do eg. STJ. 

Vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EMPREGO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO DO 

RECURSO CABÍVEL. SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O 

mandado de segurança não é substitutivo nem sucedâneo do recurso 

adequado, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, 

nos termos do art. 5º inciso II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado n. 267 

da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão judicial que 

determina o sequestro de bens deve ser atacada por meio de apelação. 

Transcorrido o prazo do recurso próprio, inviável o manejo do mandado de 

segurança, conforme art. 5º, III, da Lei n. 12.016/09. 3. (...). 4. Agravo 

regimental não provido”(AgRg no RMS 54.404/RJ, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019) - grifei. 

14. Em idêntico sentido tem se orientado a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Não se admite o Mandado 

de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações 

excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta 

ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou 

de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub 

judice” (N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 

25/09/2018) – grifei 15. Na hipótese em apreço, além de ausente prova 

pré-constituída do alegado, é certo que a requisição ministerial remetida à 

autoridade impetrada, basta para afastar a suspeita de ilegalidade 

alardeada pelo impetrante, uma vez que apenas faz cumprir sentença 

transitada em julgado, que a rigor, deveria ter sido cumprida pelo 

parlamento municipal, antes mesmo da referida notificação do Parquet. 16. 

Em derradeiro, o presente mandamus apresenta-se absolutamente 

incabível, quiçá teratológico, vez que impossível a desconstituição de 

coisa julgada pela presente via eleita, razão pela qual merece sua pronta 

rejeição, pelo que indefiro a petição inicial, porquanto inepta, e extingo o 

processo sem Julgamento de Mérito nos termos do art. 485, I, do Código 

de Processo Civil. 17. Ciência ao Ministério Público. 18. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe. P. I. Cumpra-se. 

Barra do Bugres-MT, 06 de Março de 2020. Arom Olímpio Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000167-95.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MANOEL DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSOEL IZIDIIO BARBOSA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000167-95.2020.8.11.0008. 

IMPETRANTE: JONAS MANOEL DE SOUZA IMPETRADO: JOSOEL IZIDIIO 

BARBOSA Vistos; 1. Trata-se de Mandado de Segurança c/c Tutela 

Antecipada “initio litis” e “inaudita altera pars” impetrado por JONAS 

MANOEL DE SOUZA contra ato do Presidente da Câmara Municipal de 

Barra do Bugres, Sr. JOSOEL IZIDIO BARBOSA (qualificados na exordial). 

2. Aduz o impetrante que, a existência de abuso de autoridade da parte 

impetrada. Registra que o Ministério Público Estadual, expediu 

correspondência a Autoridade Coatora denominada “Notificação 

Recomendatória”, propondo a cessação do Mandato Eletivo de Jonas 

Manoel de Souza, cumprindo a decisão judicial que o condenou 

criminalmente e determinou a suspensão dos Direitos Políticos deste 

Parlamentar, bem como, suspendendo o pagamento de qualquer verba 

remuneratória ou indenizatória fixada a esta pessoa, bem como a 

diplomação imediata do primeiro suplente do referido Vereador. Alegou 

que a condenação proferida nos autos da Ação Penal Numeração Única: 

3287-47.2012.811.0008 - Código: 81600, objeto de reanálise do Egrégio 

Tribunal de Justiça, não foi comunicada ao Poder Legislativo de Barra do 

Bugres, e que a Notificação Ministerial transcende as atividades 

insculpidas ao Agente da Acusação. Registrou ainda, que o chefe do 

Poder Legislativo ora apontado como Autoridade Coatora, não se 

acautelando dos prejuízos ao Impetrante, ao processo de representação 

eleitoral, tampouco, o Estado Democrático de Direito, acolheu a Notificação 

Recomendatória do Agente da Acusação e parte do processo criminal 

unilateralmente, declarando extinto o Mandato Eleitoral do Impetrante. 

3.Assim, busca o impetrante, por intermédio da presente ação 

mandamental, em suma, suspender os efeitos do Ato do Presidente nº 

006/2020, restituindo o Impetrante ao Mandato Eletivo, como forma de 

antecipação do mérito, uma vez que há elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 4. Com a inicial, vieram os documentos. 5. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 6. Trata-se de Mandado de 

Segurança c/c Tutela Antecipada “initio litis” e “inaudita altera pars” 

impetrado por JONAS MANOEL DE SOUZA contra ato do Presidente da 

Câmara Municipal de Barra do Bugres, Sr. JOSOEL IZIDIO BARBOSA 

(qualificados na exordial). 7. Assim dispõe o art. 5º, LXIX, da CR, in verbis: 

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” 

(grifamos) 8. Nessa linha de ideias é necessário que a requerente 

apresente junto à inicial prova cabal de suas alegações, bem como se 

evidencie nos autos o periculum in mora em se deferir o provimento 

tardiamente. 9. Dessarte, após a análise minuciosa das razões expostas 

na proemial, tenho que a medida pleiteada não comporta deferimento, eis 

que, a despeito da aparente relevância dos fundamentos invocados, não 

há fumus boni juris, pressuposto de mister à concessão da mercê. 10. 

Cabe trazer à baila, o seguinte julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA 

CRIMINAL – ART. 1.º, CAPUT E §4.º, DA LEI N.º 9.613/98 E ART. 288 DO 

CÓDIGO PENAL – MEDIDA ASSECURATÓRIA – SEQUESTRO E 

INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES – IRRESIGNAÇÃO DO 

IMPETRANTE – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – WRIT 

MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE 

FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – 

DECISÃO FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS DE QUE O OBJETO DA 

CAUTELAR CONSTITUI INSTRUMENTO, PRODUTO OU PROVENTO DO 

ILÍCITO – ART. 4.º DA LEI N.º 9.613/98 – DECRETAÇÃO QUE PRESCINDE 

DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CONTRADITÓRIO 

DIFERIDO –PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA ESTREITA VIA ELEITA – EXTINÇÃO 

DA SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Da decisão que decreta o 

sequestro de bens e valores com fulcro na Lei n.º 9.613/98 cabe de 

pedido de reconsideração ao juízo prolator, nos termos do art. 4.º, §§2.º e 

3.º, do aludido Diploma Legal ou mesmo recurso de apelação criminal ao 

órgão jurisdicional hierarquicamente superior, com fundamento no art. 593, 

inc. II, do Código de Processo Penal, de modo que a via eleita afigura-se 

manifestamente inadequada à hipótese, impondo-se a extinção do 

mandado de segurança sem resolução do mérito, uma vez que não se 

verifica in casu flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou patente 

abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem, a qual tampouco 

comporta o revolvimento fático-probatório necessário para aferir se, de 

fato, constitui direito do impetrante não ter os valores acautelados em 

sede de ação penal na qual foi denunciado pela suposta prática dos 

delitos de “lavagem” de capitais e de associação criminosa. Ordem extinta 

sem resolução do mérito.”. (N.U 1015783-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras 

Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019); 

- grifei. 11. Em verdade, a decisão impugnada trata de matéria que 

desafiaria expediente processual próprio e expressamente previsto na 

legislação criminal brasileira, de modo que, em tese, revela-se inadequada 

a impetração da presente ação constitucional, uma vez que o mandado de 

segurança somente se presta ao papel de sucedâneo recursal nos casos 

em que a decisão enfrentada padecer de manifesta ilegalidade, flagrante 

teratologia e/ou patente abuso de poder, capazes de produzir danos 

irreparáveis ou de difícil reparação. 12. Não é outra a exegese que se 

extrai do enunciado n.º 267 da Súmula do STF, cuja redação dispõe que 

“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso 

ou correição”. 13. No mesmo diapasão é o entendimento do eg. STJ. 
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Vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EMPREGO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO DO 

RECURSO CABÍVEL. SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O 

mandado de segurança não é substitutivo nem sucedâneo do recurso 

adequado, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, 

nos termos do art. 5º inciso II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado n. 267 

da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão judicial que 

determina o sequestro de bens deve ser atacada por meio de apelação. 

Transcorrido o prazo do recurso próprio, inviável o manejo do mandado de 

segurança, conforme art. 5º, III, da Lei n. 12.016/09. 3. (...). 4. Agravo 

regimental não provido”(AgRg no RMS 54.404/RJ, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019) - grifei. 

14. Em idêntico sentido tem se orientado a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Não se admite o Mandado 

de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações 

excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta 

ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou 

de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub 

judice” (N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 

25/09/2018) – grifei 15. Na hipótese em apreço, além de ausente prova 

pré-constituída do alegado, é certo que a requisição ministerial remetida à 

autoridade impetrada, basta para afastar a suspeita de ilegalidade 

alardeada pelo impetrante, uma vez que apenas faz cumprir sentença 

transitada em julgado, que a rigor, deveria ter sido cumprida pelo 

parlamento municipal, antes mesmo da referida notificação do Parquet. 16. 

Em derradeiro, o presente mandamus apresenta-se absolutamente 

incabível, quiçá teratológico, vez que impossível a desconstituição de 

coisa julgada pela presente via eleita, razão pela qual merece sua pronta 

rejeição, pelo que indefiro a petição inicial, porquanto inepta, e extingo o 

processo sem Julgamento de Mérito nos termos do art. 485, I, do Código 

de Processo Civil. 17. Ciência ao Ministério Público. 18. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe. P. I. Cumpra-se. 

Barra do Bugres-MT, 06 de Março de 2020. Arom Olímpio Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000166-13.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

C. SANSAO LENTE LABORATORIO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda pública do município de Nova Olímpia/MT (IMPETRADO)

ELIETE MARIA DA SILVA (IMPETRADO)

JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE (IMPETRADO)

 

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito com 

finalidade de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92875 Nr: 2793-17.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL DA COSTA PAIM - 

OAB:18078, ROSIANE DA COSTA PAIM - OAB:18.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A

 Vistos,

Defiro o pedido de desarquivamento.

Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 30 (trinta) dias, efetue o 

pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, nos termos do 

art. 535 do Código de Processo Civil.

 Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135909 Nr: 2098-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS 

SANTOS SOUZA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, DANIEL BELO DOS 

SANTOS, WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - OAB:24577/O

 Certifico que por meio desta intimei via DJE o advogado do réu Marllon 

Ribeiro da Silva, Erick Vinicius Correa da Costa - OAB/MT 24.577, para que 

apresente suas razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148863 Nr: 1588-74.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES DA SILVA, ELISANDRO LIMA 

DA SILVA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, MARIA EDUARDA 

NASCIMENTO FERREIRA, WALTER LUIS ROLDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA - 

OAB:25038, JOSUE ALVES NASCIMENTO - OAB:OAB MT 20466

 Intimação da defesa para no prazo sucessivo de 05(cinco)dias 

apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154502 Nr: 5210-64.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

2. Por outro lado, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, 

posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram 

colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e 

indícios de autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da 

denúncia. Ante o exposto, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra José João da Silva, como incurso nas penas 

previstas no artigo 33, caput, 35, caput, c.c art. 40, VI da Lei 11.343/2006 

com as implicações da Lei 8.072/1990.

3. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

4. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16 de abril de 

2019, às 16h30min.

5. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente a Sra. Gestora 

Judiciária, que se houver testemunhas residentes em outras comarcas, as 

mesmas deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155812 Nr: 5935-53.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVAIR NUNES DA SILVA, FERNANDO 

TEIXERA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

2. Por outro lado, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, 

posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram 

colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e 

indícios de autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da 

denúncia. Ante o exposto, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra Osvair Nunes da Silva e Fernando Teixeira 

Ramos como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006 com as implicações da Lei 8.072/1990.

3. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

4. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de abril de 

2020, às 16h00min.

5. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas residentes em outras comarcas, as mesmas 

deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157066 Nr: 6700-24.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PAZ HONORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

2. Por outro lado, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, 

posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram 

colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e 

indícios de autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da 

denúncia. Ante o exposto, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra Vinícius Paz Honorato Silva como incurso nas 

penas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 com as 

implicações da Lei 8.072/1990.

3. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

4. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de abril de 

2020, às 15h30min.

5. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas residentes em outras comarcas, as mesmas 

deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158045 Nr: 7222-51.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANY FERNANDES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - 

OAB:OAB/MT 9823

 Vistos,

1. Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

2. Por outro lado, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, 

posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram 

colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e 

indícios de autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da 

denúncia. Ante o exposto, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra Geovany Fernandes Pereira da Silva como 

incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 com 

as implicações da Lei 8.072/1990.

3. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

4. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de abril de 

2020, às 15h00min.

5. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente a Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas residentes em outras comarcas, as mesmas 

deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

6. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159864 Nr: 41-62.2020.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

2. Por outro lado, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, 

posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram 

colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e 

indícios de autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da 

denúncia. Ante o exposto, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra Douglas Fernando de Oliveira Araújo como 

incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 com 

as implicações da Lei 8.072/1990.

3. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

4. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de abril de 

2020, às 16h30min.

5. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente a Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas residentes em outras comarcas, as mesmas 

deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500031-39.2012.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA SOARES CARVALHO OAB - MT12895-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI OAB - MT6448-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))
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PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

0500031-39.2012.8.11.0008 Valor da causa: R$ 24.880,00 POLO ATIVO: 

Nome: FABIO JUNIOR PINHEIRO Endereço: R PRINCIPAL, FAZENDA SOL 

VERMELHO, ZONA RURAL, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 

78278-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: R 

JOAQUIM MURTINHO, 889, - DE 435/436 A 1737/1738, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-290 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-80.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PIRES GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e o faço declarando extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95._Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana - auxiliar Judiciária . Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-80.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PIRES GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e o faço declarando extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por fim, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada.Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95._Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se.O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana - auxiliar Judiciária . Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500299-88.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27692638 DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 

reconhecendo excesso na execução, por via de consequência 

DETERMINO que parte exequente refaça os cálculos de liquidação de 

sentença, devendo a incidência de juros de mora e correção monetária, 

delineados em sentença, ser limitado até a data 20/06/2016, data do 

pedido de recuperação judicial. Sem custas e honorários.Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação da parte interessada, apresentar 

cálculo do valor devido para a expedição de certidão de crédito.Sentença 

Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, 

etc.HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se. para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se..O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana - 
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auxiliar Judiciária . Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500299-88.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27692638 DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 

reconhecendo excesso na execução, por via de consequência 

DETERMINO que parte exequente refaça os cálculos de liquidação de 

sentença, devendo a incidência de juros de mora e correção monetária, 

delineados em sentença, ser limitado até a data 20/06/2016, data do 

pedido de recuperação judicial. Sem custas e honorários.Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação da parte interessada, apresentar 

cálculo do valor devido para a expedição de certidão de crédito.Sentença 

Publicada no PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, 

etc.HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se. para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se..O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana - 

auxiliar Judiciária . Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500293-81.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANA VALERIANO DO ROSARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27692639 -Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 

reconhecendo excesso na execução, por via de consequência 

DETERMINO que parte exequente refaça os cálculos de liquidação de 

sentença, devendo a incidência de juros de mora e correção monetária, 

delineados em sentença, ser limitado até a data 20/06/2016, data do 

pedido de recuperação judicial. Sem custas e honorários.Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação da parte interessada. Sem 

manifestação, arquiva-se.Sentença Publicada no PJE.Submeto os autos ao 

MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, etc.HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. Cumpra-se. ..O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana - auxiliar Judiciária . Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000194-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE CANDIDA DA SILVA DESTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID do documento 27692640 -Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 

reconhecendo excesso na execução, por via de consequência 

DETERMINO que parte exequente refaça os cálculos de liquidação de 

sentença, devendo a incidência de juros de mora e correção monetária, 

delineados em sentença, ser limitado até a data 20/06/2016, data do 

pedido de recuperação judicial. Sem custas e honorários.Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação da parte interessada visando a 

expedição de certidão para habilitação do crédito.Sentença Publicada no 

PJE.Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Vistos, 

etc.HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos.Intimem-se. Cumpra-se...O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana - 

auxiliar Judiciária . Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000239-24.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DOS SANTOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença no 

prazo de 15 (quinze) dias. ..O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana - auxiliar Judiciária . 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000821-19.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

NESTOR TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 29180521 - Ante o exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo 

supramencionado, mediante sentença, em conformidade com o estatuído 

no art. 57 "caput", da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no art. 487, III, 

“b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos e arquive-se. Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. 

Cumpra-se...O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana - auxiliar Judiciária . Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000943-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONELVA MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 29187663 - Ante o exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo 

supramencionado, mediante sentença, em conformidade com o estatuído 

no art. 57 "caput", da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no art. 487, III, 

“b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos e arquive-se. Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos.Intimem-se. 

Cumpra-se....O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana - auxiliar Judiciária . Mat;3321.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96782 Nr: 5795-92.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA SILVIA CORREA CASTANHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUTTO BELLO - ALMANAQUE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BATISTA DA 

ROCHA - OAB:11971/OAB/GO, PAULO ALBERNAZ ROCHA - OAB:1901 

OAB/GO

 INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO 

DA R. DECISAO QUE SEGUE TRANSCRITA EM PARTES: Assim colocado, 

em atenção ao quanto disposto no art. 135 do novel Código de Processo 

Civil, determino a citação dos sócios da pessoa jurídica aqui demandada 

(fls.214/217), para que, no prazo legal de 15 (quinze) dias, manifestem-se 

nos autos e acoste as provas que reputar pertinentes. Consigne-se que o 

cumprimento da medida fica condicionado à apresentação dos endereços 

dos executados pela exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Na 

sequência, com ou sem manifestação, volvam-me conclusos os autos 

para análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 

Oportunamente, conclusos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94588 Nr: 4155-54.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANCI NATALIA FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94601 Nr: 4168-53.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI FELIZARDO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97265 Nr: 6206-38.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16.261-0, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101245 Nr: 2398-88.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTALINA DOS ANJOS VELASCO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117248 Nr: 6140-87.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONIA AUXILIADORA ARANTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123229 Nr: 2734-24.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101704 Nr: 2708-94.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PEREIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101726 Nr: 2730-55.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSINDA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101732 Nr: 2736-62.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GILDENIR JAQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101739 Nr: 2743-54.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104757 Nr: 4621-14.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA PEREIRA DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105575 Nr: 5219-65.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:17504/O

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106941 Nr: 6080-51.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MEDEIROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSAO - OAB:20.647, MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO - OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 
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no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123650 Nr: 3028-76.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIRLEI SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127189 Nr: 4843-11.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123019 Nr: 2628-62.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117477 Nr: 6283-76.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA BORGES FRANCISQUETE DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101557 Nr: 2623-11.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MAGALHÃES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101618 Nr: 2650-91.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH MOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101629 Nr: 2661-23.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEITE DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101630 Nr: 2662-08.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 
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SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 14/2020-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais.

CONSIDERANDO que a servidora Dilma Alves de Melo, matricula 4172, 

Técnico Judiciário designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria 

da 1ª Vara, estará de usufruindo 05 (cinco) dias de compensatória no 

período de 02 a 06/03/2020.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Djuliani Fernando Ceccato, matricula 32531, 

Técnico Judiciário, para desempenhar as funções de Gestor Judiciário 

Substituto em Substituição Legal na Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, 

no período de 02 a 06/03/2020, face a ausência da Gestora titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 02 de março de 2020

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 111655 Nr: 3416-76.2019.811.0050

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OSMAR CAVALARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIA DO FORO DA COMARCA CAMPO 

NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 111655

Pedido de Restituição de Valores

Vistos.

Intime-se o Requerente à apresentar os documentos faltanes, nos termos 

da INSTRUÇÃO NORMATIVA SCA Nº 02/2011, do Estado de Mato Grosso, 

que Regulamentar os procedimentos dos Pedidos de Restituição de 

valores de Custas Judiciais e Diligência de Oficial de Justiça desde o 

requerimento ao Juiz Diretor do Foro ou ao Presidente do Tribunal de 

Justiça, até o arquivamento do Processo, no prazo de 30 dias sob pena de 

arquivamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis-MT, 17 de fevereiro de 2020

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 2326-38.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BELARDES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY MARTINS GUILHERME - 

OAB:21.985-A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:147020, MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT, Patricia Nantes Marcondes 

Do Amaral De Toledo Piza - OAB:98.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao setor de Matéria de 

Imprensa, a fim de que seja intimada a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para que, querendo, manifeste-se acerca da certidão 

de fls. 105 subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, prazo de 10 (dez) dias. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112419 Nr: 3784-85.2019.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750

 Vistos, etc.

1. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, RECEBO a presente 

missiva.

2. Em consequência, designo a audiência para o dia 06 de abril de 2020, 

às 16h30min.

3. Intime-se.

4. Notifique-se o IRMP e a DPE.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 108409 Nr: 4383-63.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em CORREIÇÃO.

1. Promova a Escrivania os atos necessários ao fiel cumprimento da 

sentença proferida alhures, observando as alterações promovidas em 

acórdão, expedindo guia de execução e comunicações de praxe.

2. Após, ARQUIVE-SE este conforme normatização da CNGC/MT e do CNJ, 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99855 Nr: 1958-58.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELGGY ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - OAB:24.318/MT

 Vistos em correição

1. Consigno que o acórdão de fls. 419/423, à unanimidade, rejeitou a 

preliminar e, no mérito, desproveu o recurso em sentido estrito interposto 

pela Defesa do JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, transitado em julgado em 

06/02/2020 (fl. 424).

 2. Sendo assim, DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Ministério 

Público e, em seguida, a Defesa do réu para, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, 

conforme art. 422 do CPP.

3. Ato contínuo, verifico que o acusado foi assistido pelo período 

necessário por advogado dativo nomeado pelo juízo em virtude da 

ausência temporária de Defensor Público na Comarca.

4. Sob essa ótica, suprida a falta com lotação dos Defensores Públicos Dr. 
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Túlio Ponte de Almeida e João Claudio Ferreira Sousa na 1ª e 2ª DPE de 

CNP, imprescindível a cessação da nomeação dativa.

5. Deverá ainda Sra. Gestora Judiciária lavrar a competente certidão da 

dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do Provimento 

n. 9/2007-CGJ em razão dos honorários arbitrados do ato de fl. 333.

6. Assim, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público e em seguida a 

Defensoria Pública para ciência e providências pertinentes.

7. Após, com ou sem manifestação das partes, CONCLUSOS para os fins 

do art. 423 do CPP.

8. CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71114 Nr: 4088-60.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSES-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema Bacenjud dos 

ativos encontrados em nome da parte executada, com fundamento no 

artigo 835 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome da parte executada, 

conforme propugna o exequente.

Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pela parte 

exequente. O valor a ser bloqueado será no importe do cálculo 

apresentado pelo credor.

 Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Em observância ao disposto na Lei 13869/2019 caso haja constrição de 

quantia superior à efetivamente executada, pois são atingidas todas as 

contas da parte executada nas diversas instituições financeiras, caso 

exista saldo para tanto, proceda-se a imediata devolução, devendo ficar 

efetivamente bloqueada o valor da execução.

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, conforme 

preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil.

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação, atentando-se a Sra. 

Gestora o disposto na Ordem de Serviço n° 001/2020.

Na hipótese de não ser encontrado valor, intime a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31560 Nr: 1611-40.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDR, MRGDR, JDR, EMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - DA PENHORA ON LINE BACENJUD

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome da parte executada, conforme 

propugna o exequente.

Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo 

exequente.

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à 

parte executada, para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos.

Na hipótese de não ser encontrado valor, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

II - DA PESQUISA VIA RENAJUD

Caso infrutífera a busca via Bacenjud, DEFIRO o pedido para que seja feita 

busca via RENAJUD.

Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito.

Com o aporte da resposta, intime-se a parte exequente para manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

III - DA PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD

INDEFIRO a busca via INFOJUD, haja vista que já foram realizadas buscas 

de ativo financeiros (BACENJUD) e veículos (RENAJUD), de modo que 

eventuais bens imóveis podem ser buscados diretamente pela parte 

exequente mediante consulta ao Cartório de Registro Imóbiliário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155854 Nr: 6822-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanis Pereira Barbosa, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE a Credora impugnada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108611 Nr: 2015-44.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente procedentes os pedidos 

aduzidos na inicial para entregar a guarda definitiva da menor Yasmin ao 

Requerente. A título de visitas, a Requerida ficará com a criança durante a 

primeira metade das férias escolares nos anos ímpares, bem como 
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durante a segunda metade, nos pares. As Partes alternarão também os 

feriados prolongados. A Requerida se responsabilizará por buscar a 

criança em Sinop/MT, cabendo ao Requerente, por outro lado, buscá-la em 

Campo Verde/MT. Por fim, abster-se-á o Requerente de impedir ou de 

dificultar o contato da filha com a mãe, sob pena de incorrer em ato de 

alienação parental, com força, inclusive, para determinar a modificação da 

guarda. Independentemente do trânsito em julgado, EXPEÇA-SE carta 

precatória ao Juízo da Infância da Comarca de Sinop/MT, a fim de que 

solicite, do Conselho Tutelar ou, em entendendo pertinente, de sua Equipe 

Técnica, que proceda ao acompanhamento da família do Requerente por 

seis meses, com relatórios bimestrais, a fim de averiguar alguma situação 

de risco à menor. Salvo entendimento diverso do douto Magistrado titular 

da Vara da Infância, eventual irregularidade poderá ser apurada 

diretamente naquele Juízo, só com informação posterior direcionada a 

estes autos.

Certificado o trânsito em julgado, e havendo pedido expresso por parte da 

Requerente, EXPEÇA-SE termo definitivo de guarda. Por fim, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 4 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133151 Nr: 7470-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Clementino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Nacional Honda 

LTDA, Seguradora Mapfre Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos 

aduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do NCPC. DECLARO a perda 

do objeto do pedido declaratório, dado o prévio reconhecimento, por parte 

da Requerida, acerca da quitação das obrigações assumidas pelo 

Requerente no contrato de consórcio celebrado por ambos. CONDENO o 

Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados no que corresponder a 20% do valor atualizado da 

causa. Entretanto, em razão da gratuidade, fica sobrestada a exigibilidade 

das verbas. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 5 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140823 Nr: 764-20.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Estevo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Borgonoro Correa -ME, Selma 

Borgonoro Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166046 Nr: 3601-14.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimeire Ferreira Bras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine de Oliveira Trasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Pereira de Moura - 

OAB:10.788/MT

 Sem prejuízo, CITEM-SE a Embargada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contestação.Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 de 

setembro de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135533 Nr: 8556-59.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Beltrame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acyr Araújo - OAB:6.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Considerando a aceitação expressada pelo perito, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA as Partes, no prazo de 05 (cinco) dias,manifestarem e 

nomearem seus assistentes técnicos, caso achem necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20120 Nr: 2441-71.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Secchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Daniela Santos Torji - OAB:22.350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21353 Nr: 3674-06.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elso Luiz Thomann, Leila Márcia Santana Thomann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza, Marcia de Souza Lima, 

Alberto da Rocha, Ester Carmela Baum, Adilson Octtacilio Aquino, Eliseth 

Cristovão da Rocha, Bayer Cropscience Ltda, Anderson Sérgio dos 

Santos, Sheila Gonçalves dos Santos, Iunes Franchini, Massa Falida de 

Agrenco do Brasil S/A, José Roberto Fernandes, Adama Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clodoaldo Antonio Baia Herani - 

OAB:13288, Leandro Alves de Oliveira Júnior - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525/MT, Marcus Vinícius Bossa 

Grassano - OAB:21.151/PR, Mauro Sérgio Guerrise - 

OAB:10.124/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT, 

Patrícia Grassano Pedalino - OAB:16.932/PR, Vagner Soares Sulas - 

OAB:8.455

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito antes do encaminhamento dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 3176-02.2010.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Michel de Assis 

Magalhães - OAB:MG/91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que foi intimada a parte AUTORA via advogado e 

tentado intimação via correspondência, porém resultou infrutífera pos a 

mesma mudou-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33192 Nr: 3311-14.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para que, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, informando atual paradeiro do executado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71115 Nr: 113-95.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Aguiar, Amauri Aguiar, Mário José 

Aguiar, Isaura Bif Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Através da presente INTIMO o advogado Rodrigo Direne de Moraes, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 13.878/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72452 Nr: 1440-75.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Aguiar, Mário José Aguiar, Isaura Bif 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Através da presente INTIMO o advogado Rodrigo Direne de Moraes, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 13.878/MT, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 2912-14.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75133 Nr: 123-08.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrição Industria e Comercio de Fertilizantes 

Ltda, Luciano Pompeo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, retirar a guia do "site" do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso e comprovar nos autos o respectivo pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97797 Nr: 3329-59.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodofox Transportes e Logística Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rodobens S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100153 Nr: 4086-53.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Rodrigues Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponto Eletro Móveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando a insuficiência da 

penhora "on line", IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, devendo 

solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111622 Nr: 3175-07.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozilaine Silva Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113116 Nr: 3919-02.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiane Arruda de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VOLPI - 

OAB:60568, Verônica Madi Fechio - OAB:97.923/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113342 Nr: 4016-02.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando os endereços 

encontrados nos Sistemas Conveniados, IMPULSINO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA manifestar-se e, sendo o caso, providenciar o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, e comprovar o 

adimplemento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129637 Nr: 5544-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:13308/O

 Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente procedentes os pedidos 

aduzidos nesta ação fiscal para DECLARAR a invalidade do crédito fiscal 

consignado nas Certidões da Dívida Ativa juntadas nas Execuções Fiscais 

3780-94.2009.811.0051, Código 29684, e 4763-20.2014.811.0051, Código 

87241. JUNTE-SE cópia da presente decisão nos autos das aludidas 

ações, para as providências necessárias. CONDENO o Requerido ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados no que corresponder a 15% do valor atualizado da causa. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação de 

eventual interessado. Não havendo pedido de cumprimento no prazo de 30 

(trinta) dias, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 6 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 411-14.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Bernardes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI, Chefe do Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:12990/0, 

Ari Rodrigues - OAB:12990/O, MARCO AURÉLIO HEPP RODRIGUES - 

OAB:19758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT

 Decido. Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos 

aduzidos na inicial para CONDENAR a Requerida BV Financeira S.A. ao 

pagamento de R$ 4.500,00, como compensação pelos danos morais 

impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da data da citação. JULGO 

improcedentes os pedidos aduzidos em face do Requerido Departamento 

de Trânsito. DECLARO a perda do objeto do pedido de levantamento da 

constrição, em razão do espontâneo levantamento feito pela Requerida. 

CONDENO a Requerida BV Financeira ao pagamento do que corresponder 

à metade das custas processuais e dos honorários do Advogado da 

Requerente, estes arbitrados em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2º 

e 8º, do NCPC. CONDENO a Requerente ao pagamento dos honorários do 

Procurador do Requerido Detran, estes arbitrados em 10% do valor 

atribuído à causa. Sendo recíproca a sucumbência em relação à instituição 

financeira, CONDENO a Requerente ao pagamento de metade das custas 

e de honorários também ao Procurador da Requerida BV Financeira, 

arbitrados em R$ 2.500,00. A exigibilidade de tais verbas, porém, fica 

sobrestada, por força do benefício da gratuidade da Justiça. Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 6 de março de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138133 Nr: 9860-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas e 

Fertilizantes Eireli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alternativa Agrícola e Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anésio Rieth - OAB:25.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLIMPIO PARAENSE 

PALHARES FERREIRA - OAB:260166

 Decido. Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos 

aduzidos nestes embargos apenas para autorizar a compensação do 

valor original da dívida com a comissão devida à Embargante pela 

intermediação dos produtos vendidos ao Sr. José Antônio Gonçalves 

Viana. A comissão deverá ser calculada conforme as orientações 

apresentadas na mensagem eletrônica de 05 de novembro de 2015, 

cabendo à Exequente, ora Embargada, proceder à apresentação da 

memória de cálculo correspondente, abatendo-se do valor da execução. 

CONDENO a Embargada ao pagamento de 1/3 das custas processuais e 

de honorários advocatícios correspondentes a 10% do proveito 

econômico decorrente da compensação reconhecida nesta oportunidade. 

Tendo em vista a reciprocidade da sucumbência, CONDENO a Embargante 

ao pagamento de honorários ao Procurador da Embargada, arbitrados em 

10% da diferença entre o valor atualizado da causa e o aludido ganho 

econômico da Embargante, a ser calculado oportunamente. Certificado o 

trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos 

anexos, depois arquivando-se os presentes, caso inexista pedido de 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 6 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169915 Nr: 5405-17.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Novo Mundo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A, Banco J. Safra S/A, 

Transportadora Verdes Campos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Philipe Casarin Peixoto - 

OAB:OAB/MT 22.231, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Duranti - 

OAB:19533/O, Enio José Coutinho Medeiros - OAB:7921/MT, Fábio 

Luis de Mello Oliveira - OAB:6848/MT, Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401, Mário Cardi Filho - OAB:3584-A, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, QUERENDO, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70397 Nr: 3276-20.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Andreis e Cia Ltda, Paulo Andreis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinez de Fátima Mezzomo Gaidex - ME, 

Marinez de Fátima Mezzomo Gaidex

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Monteiro de Arruda 

Fortes - OAB:16.282/B, Marcelo Barbosa Arruda - OAB:16.336/B, 

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula - OAB:6285, Nelson José 

Gasparelo - OAB:2693/MT, Rodolfo Ruiz Peixoto - OAB:15.869/MT, 

Tassiane Laura Correa de Almeida - OAB:17.389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé, que a parte Requerida devidamente intimada via DJE nº 

10578, de 16/09/2019 e publicado no dia 17/09/2019, deixou transcorrer o 

prazo e até presente data nada manifestou, razão pela qual, Impulsiono os 

Autos para a Intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto a inércia do Requerido, devendo solicitar o que entender 

por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99928 Nr: 4012-96.2015.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - OAB:SP/98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA proceder o depósito da diligência do Oficial de Justiça 

devendo, para tanto, retirar a guia no "site" do TJMT e comprovar no 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132194 Nr: 7008-96.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Soutes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Gomes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, CONSOANTE ARTIGO 828 DO NCPC, QUE A 

PRESENTE EXECUÇÃO FOI DISTRIBUÍDA EM 23/08/2017, SENDO ADMITIDA 

PELO JUIZ EM 01/09/2017, FIGURANDO COMO PARTE EXEQUENTE 

ANTONIO SOUTES, brasileiro, divorcioado, empresário, CPF: 

476.573.839-68 e RG: 3.417.138-6 SSP/PR e PARTE EXECUTADA 

CLODOALDO GOMES LIMA, CPF: 630.349.481-15, CUJO VALOR DA 

CAUSA PERFAZ A QUANTIA DE R$ 106.287,54 (cento e seis mil duzentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139652 Nr: 126-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro Campos N. 

Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento para realizar a 

avaliação do imóvel penhorado, conforme termo anteriormente anexado.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-27.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN ALBERTO LEHNEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELCIO ANTONOW (REU)

WIRAN ATAIDES DA SILVA (REU)

 

Processo nº 1000441-27.2020.8.11.0051 Ação de indenização de danos 

morais. Vistos etc. Extrai-se dos autos que o feito não fora instruído com 

comprovante do recolhimento das custas processuais. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para comprovar o pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Campo Verde - MT, 28 de fevereiro de 2020 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003259-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PUPIN (AUTOR(A))

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABC BRASIL S.A. (REU)

 

Processo n° 1003259-83.2019.8.11.0051 Ação declaratória de ineficácia 

de intimação para purgação da mora c/c de nulidade de atos jurídicos c/c 

indenização com pedido de tutela de urgência. Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de ineficácia de intimação para purgação de mora c/c de 

nulidade de atos jurídicos c/c indenização com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA DE CAMARGO PUPIN em 

face do BANCO ABC BRASIL S/A, todos já devidamente qualificados. 

Asseveram, em apertada síntese, a ocorrência de vícios no tocante ao 

procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade promovido pelo 

requerido em virtude do débito oriundo das cédulas de crédito bancário 

com cláusula de alienação fiduciária nsº 1987312, 2726413 e 3219214, 

culminando na perda da propriedade da Fazenda Marabá, imóvel 

matriculado sob nº 7.084 do RGI local. Nesse contexto, postulam pela 

concessão da tutela de urgência cautelar para averbação da existência 

da presente ação na respectiva matrícula imobiliária. Pugnam, ainda, pela 

exibição de documentos e que o feito tramite sob segredo de justiça. 

Indeferida a gratuidade de justiça, os requerentes recolheram as custas 

judiciais. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RECEBO a 

exordial e sua emenda, eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

novo Código de Processo Civil, assim como observada a determinação 

elencada no art. 320 do referido diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no art. 330, do NCPC, passo a apreciação 

dos demais pedidos constantes na inicial. II – DO SEGREDO DE JUSTIÇA. 

Exsurge-se que a parte postulante, ao fazer o cadastramento da ação, 

requereu fosse aplicado o sigilo processual previsto no art. 189, inciso III, 

do novel Código de Processo Civil. Para tanto, justifica que foram 

colacionados aos autos extratos do IPRF com vistas a comprovar a 

alegada hipossuficiência. Todavia, uma vez que não restou demonstrado 

nos autos a parca condição socioeconômica da parte autora, não se 

justifica a mantença dos citados documentos no bojo do caderno 

processual, porquanto sua única finalidade era respaldar o pleito pela 

gratuidade de justiça, parcelamento das custas ou seu pagamento ao final 

do processo, todos indeferidos. Nesse panorama, mostra-se mais 

adequado a exclusão dos detalhamentos do IPRF, máxime com vistas a 

assegurar a intimidade dos requerentes, e guardar guarida à devida 

publicidade dos atos processuais, consoante preceitua da legislação em 

regência. Destarte, INDEFIRO o pedido de sigilo processual. Sem prejuízo, 

DETERMINO a exclusão dos extratos de IPRF colacionados aos autos, a 

fim de resguardar a intimidade da parte requerente. III – DA TUTELA DE 

URGÊNCIA. De elementar conhecimento que, na atual sistemática 

implementada pelo novo Código de Processo Civil, a tutela provisória 
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passou a ser o gênero do qual são espécies as tutelas de urgência e de 

evidência, sendo que a primeira poderá ter natureza antecipada ou 

cautelar. É o que se infere do artigo 294 do NCPC, in verbis: Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Sobre o tema 

LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: 

Tutelas provisórias. O legislador agrupou sob o gênero tutelas provisórias 

tanto as tutelas satisfativas como as tutelas cautelares que porém ser 

prestadas mediante cognição sumária, isto é, fundadas em juízo de 

probabilidade (art. 300, CPC). A técnica antecipatória pode dar lugar a uma 

decisão provisória que satisfaça desde logo o direito da parte fundada na 

urgência ou na evidência. A tutela cautelar, porém, é sempre fundada na 

urgência (art. 301, CPC). O legislador buscou caracterizar a urgência que 

dá lugar à tutela provisória no art. 300 e a evidência no art. 311. (in Novo 

código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 306). Não menos cediço que os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciam-se no juízo de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consoante estabelece o artigo 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que a tutela de urgência de caráter cautelar 

mantém escopo básico de assegurar o resultado útil do processo. Na 

verdade, busca-se uma proteção cautelar a uma futura e eventual 

efetivação de constrição nos autos da execução. E o raciocínio acima 

explanado guarda sintonia com o disposto no artigo 301, do NCPC que 

dispõe: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 

protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Convém explicitar, ainda, que malgrado as 

diretrizes consagradas no artigo acima citado, o hermeneuta a elas não 

deve subsumir-se, já que não são hipóteses de incidência de estirpe 

taxativa, mas sim, meramente exemplificativas. A propósito, LUIZ 

GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO 

dissertam: 1. Tutela cautelar. Toda e qualquer tutela idônea para 

conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela 

cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, 

arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens 

são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. 

É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro - isto é, 

embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o 

poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as 

hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens 

e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas 

cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida 

cautelar: probabilidade do direito (fomus boni iuris) e perigo na demora 

(periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o 

significado desses termos- tal como eram compreendidos na legislação 

anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a 

resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. Sequestro 

é uma medida cautelar que visa a proteger de um perigo de dano a tutela 

do direito à coisa. Arrolamento de bens é uma medida cautelar que visa a 

descrever, apreender e depositar determinada universalidade de bens 

exposta a um risco de dano. Protesto contra alienação de bens é uma 

medida cautelar que visa assegurar a frutuosidade da tutela do direito à 

reparação ou ao ressarcimento diante de um perigo de dano. Serão 

cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra 

alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração 

dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à 

reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação. (Op. cit., p. 314) Nesse panorama, conclui-se que os 

requisitos para medidas cautelares repousam na probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

caso dos autos, perquirindo os fatos submetidos à apreciação, em um 

juízo de convicção de natureza provisória, tem-se que os requisitos não 

estão sobejamente demonstrados. Denota-se que malgrado haja certa 

verossimilhança quanto às alegações da parte autora no sentido de não 

ter recebido as devidas intimações relativas ao procedimento extrajudicial 

de consolidação de propriedade do imóvel denominado “Fazenda Marabá”, 

inexiste, na espécie, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários 

ao deferimento da medida requestada. E o primeiro argumento a legitimar 

tal assertiva centraliza-se no fato de que o procedimento extrajudicial de 

consolidação de propriedade foi enfrentado nos autos da recuperação 

judicial em trâmite na 1ª Vara Judicial desta Comarca, feito em que os 

requerentes encontram-se devidamente representados, tanto que 

opuserem recurso de agravo de instrumento contra a decisão que 

determinou a regular tramitação do procedimento respectivo, e, que, 

posteriormente, teve seu mérito denegado. Por pertinente, veja-se a 

ementa correlata: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. 

DECISÃO QUE INDEFERIU DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE VENDA E 

RETIRADA DOS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONSOLIDAÇÃO 

DE PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS 

NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILDIADE DO ARTIGO 49, §3º DA LEI 

11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Não comprovada a essencialidade dos bens à atividade 

da empresa recuperanda, estes podem ser vendidos ou retirados do 

estabelecimento da empresa. 2. Liminar revogada. 3. Recurso desprovido. 

(TJMT, AI 1009950-09.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.07.2019) Não isso bastasse, em que 

pese a forçosa argumentação dispensada na peça vestibular, olvidam os 

autores ter conhecimento sobre a questão desde os idos de 2017. Com 

efeito, se extrai dos autos nº 7488-74.2017.8.11.0051 (Código 133189), 

os requerentes, JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA DE CAMARGO PUPIN, 

representados pela advogada Camila Somadossi G. da Silva, OAB/SP nº 

277.622, ajuizaram, aos 06.09.2017, procedimento administrativo 

pugnando pelo “registro de acordo e dispensa de leilão às margens da 

matrícula nº 7.084”. Aliás, infere-se que os requerentes, naquele feito, 

narraram a dinâmica dos fatos sem qualquer objeção, senão vejamos: [...] 

Trata-se do imóvel nº 7.084 que, conforme escritura pública registrada na 

matrícula, foi objeto de Alienação Fiduciária de Bem em favor do BANCO 

ACB BRASIL S.A, a fim de servir de garantia às Cédulas de Crédito à 

Exportação nº 19877312, 2726413 e 3219214; 2. Inadimplentes os ora 

Requerentes, o credo, BANCO ABC BRASIL S.A., iniciou o procedimento 

previsto no artigo 26 da Lei 9.514/97; 3. Decorrido o prazo de purgação da 

mora previsto no § 1º do art. 26 da Lei 9.514/97, consolidou-se a 

propriedade em nome do BANCO ABC BRASIL S.A, nos termos do § 8º da 

Lei 9.514/97; 4. As partes se compuseram amigavelmente para, à exemplo 

do quanto autorizado pelo art. 8º da Lei 9.514/97, tornar definitiva a 

propriedade em nome do banco, dispensando-se os expressamente os 

procedimentos de alienação via leilão previstos no art. 27 do referido 

diploma legal, para nada mais reclamarem uma da outra, ocorrendo então a 

quitação da dívida e dos encargos. 5. Apresentou o Cartório de Registro 

de Imóveis nota de devolução, arguindo que o termo de composição 

apresentado não seria passível de registro por violar o art. 24, VII da L. 

9.514/97, e que a entrega do bem, mediante dispensa de leilão, somente 

poderia ocorrer anteriormente à consolidação da propriedade. [...] Desta 

exegese, verifica-se que prejudicados, ao menos em juízo não exauriente, 

os alegados vícios nas intimações dos autores correlatas ao procedimento 

extrajudicial de consolidação de propriedade, uma vez que estes tinham 

pleno conhecimento de tal circunstância, embora representados pelo 

procurador desprovidos de poderes especiais para tal desiderato. Não 

demonstrada, também, a essencialidade da intimação dos requerentes 

quanto às datas aprazadas para a realização dos leilões extrajudiciais, 

máxime porque a consolidação da propriedade em nome do credor 

fiduciário – circunstância que os autores tinham conhecimento, consoante 

salientado acima – encerra qualquer tipo de vínculo existente entre o 

fiduciante e o imóvel, não sendo mais possível qualquer discussão de 

natureza obrigacional, tanto que a Lei nº 9.514/97 trata como 

indispensável apenas a intimação para purgação da mora. Logo, num juízo 

perfunctório, não se justifica o deferimento da cautela ora buscada. IV – 

DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. No tocante a exibição de documentos, 

estabelece o art. 320, do novo Código de Processo Civil que “a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação”. Por documentos indispensáveis, referidos no mencionado 

dispositivo legal, entendem-se aqueles exigidos por lei, bem como os 

fundamentais, ou seja, os que constituem fundamento da causa de pedir. 

O entendimento jurisprudencial é firme nesse toar, in verbis: RECURSO 

ESPECIAL - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - 

PRESENÇA - REVOCATÓRIA PROPOSTA PELO SÍNDICO DENTRO DO 
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PRAZO ANUO - DECADÊNCIA AFASTADA - ARTIGO 52, II, DO DEC. 

7661/45 - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. Os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser 

instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da 

causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os 

que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à 

apreciação (documentos substanciais). 2. Da conjugação dos artigos 55 e 

56, § 1º, do Decreto-Lei n. 7661/45 extrai-se que o síndico deverá propor 

a ação revocatória no prazo de até 01 (um) ano, tendo como março inicial 

a publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu parágrafomas; se 

não o fizer em 30 (trinta) dias, a contar do mesmo termo inicial referido, 

qualquer credor poderá ajuizá-la. 3. Tendo a empresa falida realizado 

pagamento de dívidas vencidas e exigíveis (honorários advocatícios 

anteriores à decretação da quebra) por qualquer forma que não seja a 

prevista pelo contrato (ante a ausência de contrato, escrito ou verbal, o 

pagamento deveria ter sido realizado em pecúnia e não em aluguel), 

realizado dentro do termo legal da falência (em 1º/4/1.997, quando o 

período legal da falência retroagiu a 23/03/1.997), é ineficaz, perante a 

massa falida, do negócio jurídico contestado. 4. Recurso improvido. (STJ, 

REsp nº 2006/0239831-0, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 

04.05.2010) Na hipótese, a parte demandante pretende sem exibidos: 

avaliação do imóvel realizada preteritamente à concessão das cédulas de 

crédito de exportação; razão das contas das respectivas cédulas; cópia 

dos documentos inerentes à consolidação da propriedade; edital de 

intimação, publicações, notificações, etc.; auto negativo do primeiro leilão e 

auto positivo do segundo; termo de quitação remetidos aos requerentes. 

Todavia, não há razão que justifique a exibição de ditos documentos. 

Primeiro, porque os promoventes tiveram, como ainda têm, acesso àqueles 

confeccionados até a conclusão do procedimento extrajudicial de 

consolidação de propriedade, nos termos elucidados acima. Ademais, e 

conforme assinalado, inexiste qualquer relação obrigacional entre as 

partes após efetivada a transferência da propriedade. Portanto, ausentes 

os requisitos necessários à coibir a instituição financeira requerida a exibir 

os documentos listados na peça vestibular. Diante do exposto, com 

amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) INDEFIRO a tramitação do 

feito sob sigilo processual, e, sem prejuízo, DETERMINO sejam excluídos 

os extratos do IRPF do bojo dos autos. b) INDEFIRO a tutela de urgência 

cautelar, uma vez que não demonstrados os requisitos autorizadores da 

medida, conforme preceitua o art. 300 e seguintes do NCPC. c) INDEFIRO o 

pedido de exibição de documentos, porquanto não evidenciada a 

totalidade dos pressupostos insculpidos no art. 397 do NCPC. d) 

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para 

viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto 

no art. 334, § 2º, NCPC. e) CITE-SE a parte contrária para que compareça 

a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). f) 

ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, 

devendo a intimação do autor para audiência ser realizada na pessoa de 

seu advogado, salvo se for assistido pela Defensoria Pública. g) 

CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC). h) DEVERÁ a parte 

requerida manifestar expressamente eventual desinteresse na 

autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida 

audiência (art. 334, §5º, NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta 

hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, 

NCPC). i) ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. j) Não realizado o acordo, a parte 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 

335, I, NCPC), sob de pena de serem havidas como verdadeiras as 

alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). 

REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341, do NCPC. k) Apresentada 

na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338, do 

NCPC, desde já, FACULTO à autora no prazo de 15 (quinze) dias a 

alteração da petição inicial, adotando-se as providências do art. 339, no 

NCPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo 

Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002428-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002428-69.2018.8.11.0051 Ação previdenciária para 

concessão de auxílio-doença c/c tutela antecipada. Vistos etc. LUZIA 

EVANGELISTA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a 

presente ação previdenciária para restabelecimento de auxílio-doença em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente 

qualificado. Sustenta, em síntese, ser portadora de enfermidade que lhe 

retira a capacidade laborativa, tendo a autarquia requerida cessado o 

benefício que outrora lhe foi concedido de forma arbitrária, razão pela qual 

pugna pela procedência da ação. Devidamente citada, a autarquia ré 

rebate os argumentos aduzidos pela requerente na exordial, arguindo, 

preliminarmente, a prejudicial da prescrição, e por fim, postula pela 

improcedência da ação em todos os seus termos. Proferido despacho 

saneador, foi acolhida a prejudicial arguida, para RECONHECER a 

prescrição das parcelas anteriores à data de 28.11.2013, bem como 

determinada a realização de prova pericia médica. Realizada a perícia 

médica, a expert coligiu aos autos o respectivo lado. Intimadas as partes 

para manifestarem, ambas quedaram-se silentes. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Necessário 

ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. I – DO MÉRITO De elementar conhecimento que, 

de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento 

jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que ostentarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade 

laboral hábil a lhes garantir a sua subsistência, desde que integralizado, 

quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato 

de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. Da 

premissa legalmente estabelecida constata-se que três são os requisitos 

necessários para a concessão do pedido: a) qualidade de segurado; b) 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 8.213/91), 

excetuadas as hipóteses do art. 26, da Lei de Benefícios, onde a mesma é 

dispensada; c) incapacidade total ou parcial para o trabalho, conforme se 

trate de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (arts. 42 e 59, da 

Lei n° 8.213/91, respectivamente). FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM, ao lecionar 

acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, 

esclarece: São beneficiários do RGPS os segurados da previdência social 

(obrigatórios e facultativos) e seus dependentes. Os segurados 

obrigatórios são aqueles filiados ao sistema de modo compulsório, a partir 

do momento em que exerçam atividade remunerada. Já os segurados 

facultativos são os que, apesar de não exercerem atividade remunerada, 

desejam integrar o sistema previdenciário. (in Curso de Direito 

Previdenciário, 17ª ed. Revista, ampliada e atualizada, Rio de Janeiro, 

Editora Impetus, 2012, p. 174). Adverte, ainda: A filiação automática é 

decorrência natural da compulsoriedade do sistema protetivo. Em virtude 

desta condição, caso o segurado deixe de exercer a atividade 

remunerada, como em virtude do desemprego, deveria automaticamente 

perder sua filiação ao RGPS. Entretanto, em razão da natureza protetiva 

do sistema previdenciário, e pelo fato de, na maioria das vezes, o 

segurado encontra-se sem atividade por força das circunstâncias 

(desemprego etc), não deve permanecer desamparado em tal momento. 

Por isso a lei prevê determinado lapso temporal, no qual o segurado 

mantém essa condição, com cobertura plena, mesmo após a interrupção 

da atividade remunerada e mesmo sem contribuição, daí justificado o nome 

de período de graça. (op cit., p. 543, sem grifos no original). Ao cotejar o 

acervo probatório existente nos autos, verifica-se que na data do início da 

incapacidade a autora era segurada da previdência social, uma vez que a 
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requerente formulou o primeiro requerimento administrativo em 18.04.2011 

e prosseguiu realizando o recolhimento de contribuições previdenciárias 

até 28.02.2017, ou seja, manteve sua qualidade de segurada, conforme 

atesta do próprio INSS ao negar o benefício na via administrativa tão 

somente pela ausência de incapacidade. Logo, considerando que a parte 

autora deve ostentar a qualidade de segurada à época do início da 

doença, resta devidamente comprovada a sua QUALIDADE DE 

SEGURADA, nos termos do art. 15, II, da lei de regência: Art. 15. Mantém a 

qualidade de segurado, independentemente de contribuições: I - sem limite 

de prazo, quem está em gozo de benefício; II - até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração; III - até 12 (doze) meses após cessar a 

segregação, o segurado acometido de doença de segregação 

compulsória; IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado 

retido ou recluso; V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado 

incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar; VI - até 6 

(seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo 

[...]. Sob outro prisma, a CARÊNCIA deve ser compreendida como o 

número de contribuições mensais necessárias para que o segurado tenha 

direito ao benefício, não se confundido com o tempo de contribuição. A 

propósito, o art. 25, I, da Lei 8.213/91 estabelece: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no 

art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) 

contribuições mensais; [...] (sem grifos no original) Por sua vez, a forma 

para o cômputo do período de carência é estatuída pelo art. 27 da Lei 

8.213/91, in verbis: Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão 

consideradas as contribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 

150, de 2015) I - referentes ao período a partir da data de filiação ao 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados 

empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) II - realizadas a 

contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, 

não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com 

atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados 

contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, 

nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015) Já o art. 27-A da citada lei estabelece: Art. 

27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de 

carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o 

segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, 

com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 

desta Lei. (incluído pela Lei n. 13.457/2017). Não se pode olvidar, também, 

que a carência é dispensada para a concessão de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez em casos de segurado que, após se filiar no 

RGPS, seja acometido das doenças indicadas pelo art. 151 da Lei 

8.213/91, até a elaboração da lista mencionada pelo inciso III do art. 26, in 

verbis: Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no 

inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença 

e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, 

for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, 

com base em conclusão da medicina especializada. (Redação dada pela 

Lei nº 13.135, de 2015) Na espécie, apesar do INSS ter contestado 

genericamente a ação, denota-se de que o próprio reconheceu tal 

requisito ao indeferir o pedido de prorrogação/implantação do benefício à 

autora, uma vez que justificou tal deliberação apenas pela falta de 

incapacidade laborativa. No tocante à INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE 

REABILITAÇÃO, verifica-se que a requerente submeteu-se a avaliação 

médica subscrita por profissional da área de medicina e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

demonstrado que a autora NÃO possui incapacidade. Isso porque, a 

expert, ao concluir o laudo do exame médico pericial, consignou: Com 

base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da 

Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que a 

autora foi diagnosticada com estenose mitral com 22 anos de idade, 

submetida a cirurgia em 2001 com uso de prótese mitral biológica. A 

patologia de Estenose mitral com CID I05.0 narrada na petição inicial foi 

tratada com procedimento cirúrgico. Não há incapacidade laborativa por 

patologia narrada na petição inicial. Com uso de prótese mitral biológica e 

apenas deve evitar grandes esforços físicos intensos, levantamento de 

peso excessivo em caráter preventiva. A autora não é incapaz para a 

vida independente. Destarte, pelo que restou comprovado pela perícia, a 

autora não possui nenhum tipo de impedimento físico e mental para 

exercer atividade laboral, inclusive, em sua atividade habitual. De inteira 

pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, II, da Lei 

8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. 2. O perito do juízo concluiu que o autor não está incapacitado 

para o trabalho. Ausente prova da alegada incapacidade laborativa, não é 

possível conceder o benefício de auxílio-doença. 3. Remessa oficial 

p rov ida .  (TRF1,  REO 28778  AC 2009 .01 .99 .028778 -0 , 

DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Julgamento: 

22/08/2012, e-DJF1 p.197 de 13/09/2012). Não se desconhece que à 

autora era possível submeter-se a tratamento adequado para tratar da 

moléstia no período em que ficou recebendo o benefício, mormente quando 

a recomendação assinalada pela Sra. Perita é meramente para fins de 

prevenção. Assim, não estando satisfeitos os requisitos para a 

concessão do benefício, é caso de indeferimento do pedido. II – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação previdenciária ajuizada por 

LUZIA EVANGELISTA DA SILVA. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do NCPC). 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com 

fulcro 98, § 3º, do NCPC, dada a concessão de justiça gratuita. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002956-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI LUIZ BARBIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA OAB - PR44248 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1002956-69.2019.8.11.0051 Cumprimento provisório de 

sentença. Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento provisório 

apresentado por LEONARDO RANDAZZO NETO em face de VANDERLEI 

LUIZ BARBIERI, ambos já devidamente qualificados, em que a ação 

originária tramita neste juízo de modo físico. Denota-se que a parte 

exequente postula pela intimação da parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da verba honorária sucumbencial 

fixada em sentença. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que o 

novel Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cumprimento 

provisório da obrigação de pagar quantia certa da mesma forma que o 

cumprimento definitivo. Por pertinente, veja-se a dicção do art. 520 do 

citado Codex: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada 

por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma 

forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - 

corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a 

sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; 

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença 

objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e 
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liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença 

objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em 

parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de 

depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de 

posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais 

possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente 

e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Da 

exegese do transcrito dispositivo legal, extrai-se que, diferentemente do 

entendimento perfilhado anteriormente, a caução somente é exigida 

quando houver a realização de atos que, efetivamente, possam gerar 

prejuízo à parte contrária, tais como o levantamento de valores e a 

alienação de domínio. Sobre o assunto, veja-se a contemporânea 

jurisprudência pátria: CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. 

DECISÃO QUE CONDICIONOU O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO À 

OFERTA DE CAUÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. MÉRITO. 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 

QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO E 

PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO AFASTADA. 

CAUÇÃO NECESSÁRIA SOMENTE QUANDO DO LEVANTAMENTO DE 

VALORES. EXEGESE DO ARTIGO 520 , INCISO IV , DO CPC . DECISÃO 

REFORMADA. "Na execução provisória, a prestação de caução pode ser 

exigida apenas no momento da efetivação de atos que impliquem alienação 

de domínio ou levantamento de depósito, e não como condição à 

propositura da ação, ocasião em que o risco de dano é meramente 

potencial". (AgRg no AREsp 262.239/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, j. 5.2.2013, DJe 21.2.2013). (TJSC, AI 40239067820188240000, 1ª 

Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 

25.10.2018) Deste modo, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 

513, § 2º do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob 

pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários 

advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC). 

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 

do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independente de nova intimação e de 

garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, 

podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Em caso 

de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE a parte exequente para 

que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, 

não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários 

ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. 

Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto 

de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do 

NCPC). Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. 

DEVERÁ, ainda, a parte exequente providenciar, independente de 

mandado judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro 

competente, para fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 

do NCPC), bem como requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão para protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 

do NCPC. Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e 

não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados. Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a rigor do 

estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Por fim, CERTIFIQUE-SE a eventual 

existência de custas pendentes, INTIMANDO-SE a parte devedora para 

pagamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 05 de dezembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003629-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA TOLONI MORENO OAB - SP338486-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO LUIS GRASEL (EXECUTADO)

 

Processo nº 1003629-62.2019.8.11.0051 Cumprimento de sentença. 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por 

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL (ASABB) em 

face de JAIRO LUIZ GRASEL, visando receber a verba honorária 

sucumbencial fixada nos autos nº 1668-84.2011.811.0051 (Código 

35128). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que este juízo é 

incompetente para o processamento do feito. E o argumento que dá 

suporte a essa assertiva centraliza-se no fato de que consoante a 

sistemática adotada pelo novo Código de Processo Civil, a competência 

para processamento do cumprimento de sentença é do juiz prolator do 

título (art. 516, inc. II, do NCPC). Por oportuno, os artigos 516 e 531 

dispõem o seguinte: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á 

perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o 

juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível 

competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo 

Tribunal Marítimo. Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a 

égide do antigo CPC, havia decidido que “a competência para o 

cumprimento de sentença” prevista no art. 516 do CPC/2015 

(correspondente ao art. 475-P do CPC/1973) “é funcional e, 

consectariamente, absoluta” (STJ, CComp 62.083/SP, 1.ª Seção, j. 

24.06.2009, rel. Min. Luiz Fux; no mesmo sentido, STJ, CComp 112.219/RS, 

rel. Min. Gilson Dipp, 3.ª Seção j. 27.10.2010). Não menos cediço que em 

posterior julgamento decidiu-se no sentido da relativização da referida 

regra (STJ, CComp 118.340/MS, 2.ª Seção, j. 11.09.2013, rel. Min. Nancy 

Andrighi). Diante do exposto, DECLINO ex officio da competência para o 

julgamento da causa e DETERMINO a remessa dos autos à 1ª Vara Cível 

desta Comarca, com as homenagens de praxe, promovendo-se as baixas 

e anotações de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 09 de janeiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002130-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE PELEGRINI COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1002130-77.2018.8.11.0051 Ação revisional de contrato com 

pedido de tutela provisória de urgência. Vistos etc. Trata-se de ação 

revisional de contrato ajuizada por SILVESTRE PELEGRINI COSTA em face 

de BANCO DO BRASIL S/A, já devidamente qualificados. Recebida a ação 

foi indeferida a tutela de urgência, determinada a designação de sessão 

de conciliação, concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e 

ordenada a citação da parte requerida. Tentada a autocomposição entre 

as partes, essa restou infrutífera. Citada, a requerida assevera a 

improcedência da ação e levanta a preliminar de inépcia da inicial, além de 

impugnar a gratuidade de justiça. Sobreveio impugnação à contestação. 

Intimadas para especificarem provas, o autor postulou pelo julgamento 

antecipado da lide ao passo que a instituição financeira ré quedou-se 

silente. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA INÉPCIA DA INICIAL (ART. 330, § 2º, 

NCPC). A parte requerida alega a inépcia da inicial, sob a justificativa de 

que a parte requerente deixou de atender o disposto no art. 330, § 2º do 

novel Código de Processo Civil. Com efeito, o referido dispositivo 

estabelece a obrigatoriedade de o autor distinguir, já na petição inicial, as 

obrigações que pretendia discutir em juízo, quantificando, na mesma 

oportunidade, o valor incontroverso. Deverá, ainda, o autor da demanda 

pagar os valores a que pretendia se opor, na exata redação do § 3º do 

referido artigo de lei[1]. Assim, se está a tratar de procedimento exigido 

como requisito da petição inicial e o próprio capítulo no qual inserido o 

enunciado prescritivo do artigo 330, § 2º denuncia seu evidente viés de 
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estabelecer critérios objetivos para processos que versem sobre 

“empréstimos”, “financiamentos ou arredamentos mercantis”. Nesse 

panorama, oportuno assinalar que o pedido em relação às ações 

revisionais é conduzido por um contrato escrito e, assim, ainda que reste 

pendente um cotejo entre o alcance das previsões contratuais e as leis 

materiais de regência da relação jurídica, o objeto de litígio e as partes 

estão devidamente delimitados. Ainda, para que se respeite o princípio da 

substanciação que é relativo ao lastro lógico e jurídico entre a causa de 

pedir e o pedido deve a parte autora da ação revisional dizer quais os 

índices, taxas, formas de composição ou capitalização de juros que 

deseja afastar, traçando claramente o valor correto, a seu ver, de seu 

desembolso para cumprir a obrigação contratual, e, quanto a isso, não se 

nota nenhuma ilegalidade nos presentes autos. Vislumbra-se, in casu, que 

a parte autora mencionou abusividade na cobrança dos juros 

remuneratórios e indicou os motivos que o levaram a tal afirmativa, agindo 

de igual maneira quando se insurge contra os demais encargos 

contratuais. No tocante a manutenção dos pagamentos no tempo e modo 

contratado, tem-se que tal exigência não pode ser emoldurada como 

requisito da inicial, de modo que sua ausência ocasionaria a inépcia da 

ação. Ao revés, tal conduta deve ser sopesada para o afastamento ou 

não da mora da parte requerente e não como impeditivo do acesso à 

justiça para o fim de revisão das cláusulas que entende devida. Diante do 

exposto, não resta caracterizada a inépcia da exordial, motivo pelo qual 

REJEITO a preliminar. II – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Vislumbra-se que a parte requerida impugna a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária, pretendendo ver averiguada a situação 

financeira do autor e a revogação da benesse. Convém explicitar, de 

início, que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

deve estar fundamentada nas provas dos autos e na análise das 

circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que este deve 

ser deferido somente a quem provar, satisfatoriamente, a insuficiência de 

recursos (CF, art. 5º, LXXIV). Inadequado seria esquecer, ainda, que não 

se exige que o requerente esteja em estado de miserabilidade, sendo 

suficiente a demonstração de que seu comprometimento econômico não 

lhe permite demandar em juízo sem colocar em risco a subsistência própria 

ou de sua família. Assim sendo, doutrina e jurisprudência admitem a 

separação de ambos os institutos, como se fossem autônomos. Lapidar, 

nesse mesmo sentido, são os ensinamentos dos ínclitos doutrinadores 

LUIZ MARINONI, SÉRGIO ARENHART e DANIEL MITIDIERO: 1. Requisitos da 

Gratuidade da justiça. Não é necessário que a parte seja pobre 0:1 

necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta 

que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e 

os honorários do processo. Mesmo q·.1e a pessoa tenha patrimônio 

suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas 

despesas, há direito à gratuidade. (in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 20 I 5, p.182) No 

caso dos autos, a parte requerida não logrou êxito em demonstrar as 

possibilidades econômicas da parte autora. De fato, as argumentações 

expostas pelo demandado não passam meras conjecturas, sem qualquer 

elemento probatório que possa dar sustentáculo a tais afirmativas, sendo 

insuficientes para convencer este juízo que a parte requerente, ora 

impugnada, possui plena condições financeiras para o custeio das 

despesas processuais. Ademais, vale salientar que o raciocínio ora 

explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme se observa da ementa abaixo 

colacionada: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO 

DEFERIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS - ALEGAÇÃO DE BOAS CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

MERA ALEGAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – VALOR 

SIGNIFICATIVO DAS PRESTAÇÕES – POSSIBILIDADE DE ATENDER 

CUSTAS DA DEMANDA – ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - 

PESSOA FÍSICA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

SUFICIÊNCIA - BENEFÍCIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Deferido o 

benefício ao impugnado, cabe à parte impugnante provar ou demonstrar 

que o impugnado não tem condições econômicas compatíveis com a 

situação de necessidade típica ao deferimento do benefício de assistência 

judiciária. Não se desincumbe do ônus de afastar a presunção de 

veracidade das afirmações do impugnado, o impugnante que se vale de 

meras alegações no sentido de que o valor significativo das prestações 

de um veículo financiado, demonstra a possibilidade atender à custa da 

demanda ajuizada, pois, apenas uma se apresenta superior a essa custa; 

e, que o impugnado constituiu patrono particular ao invés de procurar a 

Defensoria Pública, considerando que, esse fato não elide o direito ao 

benefício da gratuidade. De forma que, constatado que o autor do 

incidente de impugnação não produziu prova robusta e concreta capaz de 

obstar a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo do sustento do 

próprio do beneficiário ou de sua família, insta seja mantida a benesse 

concedida. (TJMT, Ap 141752/2016, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião 

de Moraes Filho, j. 30.11.2016, sem grifos no original) E mais, o fato do 

requerente constituir advogado particular não tem o condão de provar que 

possui renda suficiente para custear todas as despesas oriundos da ação 

por ele ajuizada. Não se pode olvidar, neste ponto, que o novo Código de 

Processo Civil, ao disciplinar acerca da concessão de gratuidade da 

justiça dispõe que em seu art. 99, §4º que “assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 

Outro não é o entendimento da jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PARTE 

REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - SITUAÇÃO QUE NÃO 

IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - REQUERENTE PROPRIETÁRIO DE 

IMÓVEL RURAL DE VALOR CONSIDERÁVEL - INDÍCIO DE CAPACIDADE 

ECONÔMICA - PEDIDO INDEFERIDO DE IMEDIATO - INVIABILIDADE - 

NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEMONSTRAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - DETERMINAÇÃO DO NOVO CPC (ART. 99, §2º) - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 

99, §4º do CPC/2015). E o fato de ser proprietário de imóvel rural de 

elevado valor não afasta a alegação de precariedade econômica. Portanto 

o pedido não pode ser indeferido sem que antes a parte tenha a 

oportunidade de demonstrar que necessita do benefício (§2º, do art. 99, 

do CPC/2015). (TJMT, AI 59196/2016, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Rubens 

de Oliveira Santos Filho, j. 15.06.2016, sem grifos no original) Ora, como 

visto, não é exigido estado de miserabilidade ou pobreza extrema para a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim, não há falar em 

revogação da gratuidade da justiça, motivo pelo qual REJEITO a 

impugnação apresentada. III – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

Dadas às especificidades do caso ora sob apreciação, é essencial a 

apreciação do pleito de inversão do ônus da prova formulado pela parte 

requerente, eis que assim não procedido anteriormente. Na hipótese, 

verifico tratar-se de relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no art. 6.º, VIII, do CDC, que prevê: Art. 

6.º. São direitos básicos do consumidor: [...] VIII – a facilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência; [...]. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição 

dos já citados jurisconsultos NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA 

ANDRADE NERY, que assim lecionam: 14. Inversão do ônus da prova. O 

processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de 

sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da 

lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914). Diante do exposto, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova e FACULTO às partes a especificação de novas provas que 

pretendam produzir, no prazo de cinco (05) dias e justificada sua 

pertinência, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito [1] Art. 330. [...] § 3º Na 

hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002034-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANA DA COSTA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1002034-62.2018.8.11.0051 Ação revisional de contrato com 

pedido de tutela provisória de urgência. Vistos etc. Trata-se de ação 

revisional de contrato ajuizada por JULIANA DA COSTA SOUZA em face 

de BANCO ITAUCARD S/A, já devidamente qualificados. Recebida a ação 

foi indeferida a tutela de urgência, determinada a designação de sessão 

de conciliação, concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e 

ordenada a citação da parte requerida. Tentada a autocomposição entre 

as partes, essa restou infrutífera. Citada, a requerida assevera a 

improcedência da ação e impugna o valor indicado como incontroverso. 

Sobreveio impugnação à contestação. Intimadas para especificarem 

provas, as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – 

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR INCONTROVESO. A parte requerida 

impugna o valor indicado como incontroverso na exordial, argumentando 

que foi apontado em flagrante dissonância à legislação e jurisprudência 

contemporânea. Todavia, a matéria não comporta apreciação preliminar, 

uma vez que os índices a serem aplicados para apuração de tal quantia 

dependem da análise meritória da lide. Assim, resta PREJUDICADA a 

preliminar. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Dadas às 

especificidades do caso ora sob apreciação, é essencial a apreciação do 

pleito de inversão do ônus da prova formulado pela parte requerente, eis 

que assim não procedido anteriormente. Na hipótese, verifico tratar-se de 

relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja 

sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for 

verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, 

sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do 

disposto no art. 6.º, VIII, do CDC, que prevê: Art. 6.º. São direitos básicos 

do consumidor: [...] VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; [...]. Sobre o 

assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, 

que assim lecionam: 14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914). Diante do exposto, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e FACULTO às partes a especificação de novas provas 

que pretendam produzir, no prazo de cinco (05) dias e justificada sua 

pertinência, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002118-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IDALICE RODRIGUES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1002118-63.2018.8.11.0051 Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais com pedido de 

tutela de urgência/liminar. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais ajuizada por 

IDALICE RODRIGUES NUNES em face de VIA VAREJO S/A, ambos já 

devidamente qualificados. Citada, a requerida apresenta contestação 

postulando pela alteração do polo passivo, bem como impugnando a 

gratuidade de justiça. Sobreveio impugnação à contestação. Oportunizada 

a especificação de provas, ambas as partes postularam pelo julgamento 

antecipado da lide. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. De 

início, DEFIRO a alteração do polo passivo da ação, devendo ser 

procedidas às devidas retificações junto ao sistema PJe. II – DA 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Vislumbra-se que a parte 

requerida impugna a concessão dos benefícios da assistência judiciária, 

pretendendo ver averiguada a situação financeira do autor e a revogação 

da benesse. Convém explicitar, de início, que a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada nas provas dos 

autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, 

de modo que este deve ser deferido somente a quem provar, 

satisfatoriamente, a insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV). 

Inadequado seria esquecer, ainda, que não se exige que o requerente 

esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de 

que seu comprometimento econômico não lhe permite demandar em juízo 

sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua família. Assim 

sendo, doutrina e jurisprudência admitem a separação de ambos os 

institutos, como se fossem autônomos. Lapidar, nesse mesmo sentido, 

são os ensinamentos dos ínclitos doutrinadores LUIZ MARINONI, SÉRGIO 

ARENHART e DANIEL MITIDIERO: 1. Requisitos da Gratuidade da justiça. 

Não é necessário que a parte seja pobre 0:1 necessitada para que possa 

beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha recursos 

suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários do 

processo. Mesmo q·.1e a pessoa tenha patrimônio suficiente, se estes 

bens não têm liquidez para adimplir com essas despesas, há direito à 

gratuidade. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 20 I 5, p.182) No caso dos autos, a parte 

requerida não logrou êxito em demonstrar as possibilidades econômicas 

da parte autora. De fato, as argumentações expostas pelo demandado 

não passam meras conjecturas, sem qualquer elemento probatório que 

possa dar sustentáculo a tais afirmativas, sendo insuficientes para 

convencer este juízo que a parte requerente, ora impugnada, possui plena 

condições financeiras para o custeio das despesas processuais. 

Ademais, vale salientar que o raciocínio ora explanado guarda sintonia 

com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

conforme se observa da ementa abaixo colacionada: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO DEFERIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS 

- ALEGAÇÃO DE BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS – AUSÊNCIA DE 

PROVAS – ÔNUS DO IMPUGNANTE – MERA ALEGAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – VALOR SIGNIFICATIVO DAS 

PRESTAÇÕES – POSSIBILIDADE DE ATENDER CUSTAS DA DEMANDA – 

ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - PESSOA FÍSICA - SIMPLES 

AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - SUFICIÊNCIA - BENEFÍCIO MANTIDO - 

RECURSO DESPROVIDO. Deferido o benefício ao impugnado, cabe à parte 

impugnante provar ou demonstrar que o impugnado não tem condições 

econômicas compatíveis com a situação de necessidade típica ao 

deferimento do benefício de assistência judiciária. Não se desincumbe do 

ônus de afastar a presunção de veracidade das afirmações do 

impugnado, o impugnante que se vale de meras alegações no sentido de 

que o valor significativo das prestações de um veículo financiado, 

demonstra a possibilidade atender à custa da demanda ajuizada, pois, 

apenas uma se apresenta superior a essa custa; e, que o impugnado 

constituiu patrono particular ao invés de procurar a Defensoria Pública, 

considerando que, esse fato não elide o direito ao benefício da gratuidade. 

De forma que, constatado que o autor do incidente de impugnação não 

produziu prova robusta e concreta capaz de obstar a concessão da 

gratuidade de justiça, sem prejuízo do sustento do próprio do beneficiário 

ou de sua família, insta seja mantida a benesse concedida. (TJMT, Ap 

141752/2016, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 

30.11.2016, sem grifos no original) E mais, o fato do requerente constituir 

advogado particular não tem o condão de provar que possui renda 

suficiente para custear todas as despesas oriundos da ação por ele 

ajuizada. Não se pode olvidar, neste ponto, que o novo Código de 
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Processo Civil, ao disciplinar acerca da concessão de gratuidade da 

justiça dispõe que em seu art. 99, §4º que “assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 

Outro não é o entendimento da jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PARTE 

REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - SITUAÇÃO QUE NÃO 

IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - REQUERENTE PROPRIETÁRIO DE 

IMÓVEL RURAL DE VALOR CONSIDERÁVEL - INDÍCIO DE CAPACIDADE 

ECONÔMICA - PEDIDO INDEFERIDO DE IMEDIATO - INVIABILIDADE - 

NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEMONSTRAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - DETERMINAÇÃO DO NOVO CPC (ART. 99, §2º) - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 

99, §4º do CPC/2015). E o fato de ser proprietário de imóvel rural de 

elevado valor não afasta a alegação de precariedade econômica. Portanto 

o pedido não pode ser indeferido sem que antes a parte tenha a 

oportunidade de demonstrar que necessita do benefício (§2º, do art. 99, 

do CPC/2015). (TJMT, AI 59196/2016, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Rubens 

de Oliveira Santos Filho, j. 15.06.2016, sem grifos no original) Ora, como 

visto, não é exigido estado de miserabilidade ou pobreza extrema para a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim, não há falar em 

revogação da gratuidade da justiça, motivo pelo qual REJEITO a 

impugnação apresentada. III – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

Dadas às especificidades do caso ora sob apreciação, é essencial a 

apreciação do pleito de inversão do ônus da prova formulado pela parte 

requerente, eis que assim não procedido anteriormente. Na hipótese, 

verifica-se tratar de relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no art. 6.º, VIII, do CDC, que prevê: Art. 

6.º. São direitos básicos do consumidor: [...] VIII – a facilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência; [...]. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição 

dos já citados jurisconsultos NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA 

ANDRADE NERY, que assim lecionam: 14. Inversão do ônus da prova. O 

processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de 

sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da 

lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914). Diante do exposto, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova e FACULTO às partes a especificação de novas provas que 

pretendam produzir, no prazo de cinco (05) dias e justificada sua 

pertinência, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003244-17.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUBES SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na ZONA URBANA, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

busca e apreensão, sob pena de extinção. Outrossim, quanto ao valor 

pago equivocadamente, id. 27112336/27112337, poderá requerer 

restituição, conforme orientação disponível no endereço eletrônico: 

http://online.pubhtml5.com/jhir/qsoa/. Campo Verde-MT, 6 de março de 

2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002422-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA JOANA DALMAGRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REU)

 

Processo n. 1002422-28.2019.8.11.0051 Vistos etc. THAISA JOANA 

DALMAGRO propõe ação de revisão de contrato em desfavor de E1 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ambos já qualificadas. 

Extrai-se dos autos que a requerente requer em sua exordial a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui 

capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e taxas 

judiciárias, sem prejuízo de seu sustento. Após a análise da exordial, foi 

oportunizada a esta a possibilidade de comprovar a ausência de recursos, 

a qual não o fez e, depois de decorrido o tempo para tanto, solicitou 

dilação de prazo (id. 25807537). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Convém explicitar, de início, que a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada nas provas dos 

autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, 

de modo que este deve ser deferido somente a quem provar, 

satisfatoriamente, a insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV). 

Inadequado seria esquecer, ainda, que não se exige que a embargante 

esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de 

que seu comprometimento econômico não lhe permite demandar em juízo 

sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua família. No caso 

dos autos, denota-se que a parte requerente adquiriu um terreno urbano 

no valor de R$ 135.195,71 (cento e trinta e cinco mil, cento e noventa e 

cinco reais e setenta e cinco centavos), comprometendo-se ao pagamento 

de entrada no montante de R$ 5.355,50 (cinco mil, trezentos e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta centavos) e outras 84 (oitenta e quatro) 

prestações mensais de R$ 1.545,72 (um mil, quinhentos e quarenta e 

cinco reais e setenta e dois centavos). Além disso, apesar de 

oportunizada, deixou de trazer qualquer documento hábil para comprovar 

sua insuficiência de recursos. Neste ponto, aliás, importante indicar o 

despropósito do requerimento de prazo para fazê-lo, eis que decorrido 

mais de 03 (três) meses desde a ordem de intimação para emenda. Logo, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO 

IMPROVIDO. Havendo nos autos comprovação de que o patrimônio do 

devedor comporta o pagamento das custas processuais, tal circunstância 

retira do requerente o perfil de hipossuficiência, pressuposto da norma 

instituidora do benefício da assistência judiciária gratuita. (TJMT - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE CAMPO VERDE - AGRAVANTE: AMAURY JOSE GUOLO 

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A. – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. 

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 16.06.2010) (destaquei). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – DECISÃO QUE INDEFERE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS MESMOS E OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – 

DECISÃO INCENSURÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. Os embargos do 

devedor somente podem ser recebidos com efeito suspensivo se 

presentes os requisitos elencados no art. 739-A, § 1°, do CPC. Se o 

patrimônio do requerente se mostra extremamente vultoso, correta a 

decisão que indefere a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, notadamente quando as custas a serem recolhidas se mostram 

insignificantes frente aos bens que compõem esse patrimônio. (TJMT - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 107064/2009 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE CAMPO VERDE - AGRAVANTES: AMAURY JOSE GUOLO E 

OUTRO(s) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A. – RELATOR: EXMO. SR. 

DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO – j. 16.12.2009) (negritei). Dessa 

forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não vislumbro a falta de 
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condições financeiras para arcar com as custas do processo. INTIME-SE 

a requerente para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no 

art. 320 e 321, § único, do NCPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde, 30 de janeiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002793-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY JACOBINA SIRQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002793-26.2018.8.11.0051. Ação previdenciária de 

manutenção de aposentadoria por invalidez no valor integral c/c pedido de 

tutela antecipada. Vistos etc. VANDERLEY JACOBINA SIRQUEIRA, já 

qualificado nos autos, ajuizou a presente ação previdenciária de 

manutenção de aposentadoria por invalidez por valor integral c/c pedido 

de tutela antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), igualmente qualificado. Assevera, em síntese, ter sido 

concedido em seu favor o benefício de aposentadoria por invalidez, por 

força de acordo firmado nos autos nº 0008483-30.2014.4.01.3600, que 

tramitou perante o Juizado Especial Federal de Cuiabá/MT. Contudo, após 

sua submissão a exame pericial, foi constatada a suposta reabilitação 

profissional, sendo emitida decisão administrativa de cessação do 

benefício a partir de 06.04.2020, com observância da redução 

progressiva, na forma do art. 47, inciso II, da Lei nº 8.213/91. Nesse 

contexto, argumentando que a incapacidade para o exercício do labor 

regular se conserva, postula pela procedência da ação para condenar a 

autarquia ré a manter o benefício de aposentadoria por invalidez outrora 

implantado em seu valor integral. Recebida a ação foram concedidos os 

benefícios da gratuidade de justiça, indeferida a tutela de urgência, 

determinada a realização de prova pericial médica e ordenada a citação da 

parte ré. Devidamente citado, o instituto requerido apresentou contestação 

alegando a preliminar de coisa julgada. No mérito, sustenta a 

improcedência da ação, argumentando que não mais subsistem os 

requisitos necessários à manutenção do benefício concedido em favor do 

autor. Sobreveio impugnação à contestação. Colacionado ao caderno 

processual o laudo pericial, as partes foram instadas a manifestar, sendo 

que apenas o demandante o fez, oportunidade em que novamente pugna 

pela concessão da tutela de urgência. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Necessário ressaltar, de 

início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do 

contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre 

qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o 

procedimento. I – PRELIMINAR: DA COISA JULGADA. O instituto 

demandado alega a ocorrência de coisa julgada em razão de que o 

benefício de aposentadoria por invalidez já foi concedido ao requerente 

em outra ação judicial, com sentença transitada em julgado. Todavia, não 

prospera a prefacial arguida. E o argumento a legitimar tal assertiva 

centraliza-se no fato de que quando do ajuizamento da ação perante o 

Juizado Especial Federal, a parte requerente pretendia a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, ao passo que nesta causa a 

intenção cinge-se à manutenção do referido benefício, haja vista decisão 

administrativa que determina sua cassação aos 06.04.2020. Portanto, 

exsurge-se que malgrado haja identidade de partes, o mesmo não ocorre 

em relação ao pedido e à causa de pedir da ação, de modo que 

inconcebível falar em ocorrência de coisa julgada. À guisa de ilustração, 

veja-se o seguinte aresto: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA 

JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A sentença que decide a relação jurídica 

previdenciária em torno da prestação de benefícios por incapacidade 

contém implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, a qual subordina a 

eficácia e a autoridade da decisão, no tempo, à permanência das 

situações de fato e de direito que ensejaram a criação da norma jurídica 

individualizada contida no dispositivo sentencial. 2. Isso significa que um 

benefício por incapacidade concedido judicialmente poderá ser cessado 

ante a alteração superveniente da situação incapacitante, sem que isso 

afronte a autoridade da coisa julgada. Também assim deve se passar com 

a coisa julgada relativa à sentença que nega a concessão de um 

benefício: o ulterior advento do quadro de incapacidade ou do 

agravamento incapacitante da doença faz surgir uma nova causa de 

pedir, ensejando a propositura de uma nova ação. Em ambas as 

hipóteses, não há se falar em identidade de demandas (trea eadem) como 

suporte à incidência da autoridade da coisa julgada. (TRF4, AP 

50152533720184049999, Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, 

Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, j. 07.11.2018) Com tais 

considerações, AFASTO a preliminar levantada. II – DO MÉRITO. De 

elementar conhecimento que a Lei nº 13.457/2017 promoveu modificações 

e acrescentou dispositivos à Lei nº 8.213/1991, a qual dispõe acerca dos 

Planos de Benefícios da Previdência Social, e, em específico, incluiu o § 4º 

ao art. 42, o qual disciplina: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. [...] § 4º O seguro aposentado por invalidez 

poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições 

que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. Na 

espécie, denota-se que a autarquia requerida, com base no dispositivo 

legal acima citado, convocou o demandante para se submeter a novo 

exame médico, oportunidade em que foi constatada a reabilitação 

profissional, sendo, pois, determinada a cessação do benefício a partir de 

06.04.2020, com observância à redução progressiva dos proventos, na 

forma do art. 47, inciso II, da Lei nº 8.213/91. Entretanto, ao excursionar o 

processado, vislumbra-se que a decisão administrativa não merece 

subsistir, eis que o direito milita em favor do promovente. Com efeito, o 

beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles 

indivíduos que ostentarem a condição de segurado da Previdência Social e 

que, concomitantemente, forem considerados como incapazes e 

insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a 

lhes garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. Da premissa 

legalmente estabelecida constata-se que três são os requisitos 

necessários para a concessão do pedido: a) qualidade de segurado; b) 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 8.213/91), 

excetuadas as hipóteses do art. 26, da Lei de Benefícios, onde a mesma é 

dispensada; c) incapacidade total ou parcial para o trabalho, conforme se 

trate de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (arts. 42 e 59, da 

Lei n° 8.213/91, respectivamente). FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM, ao lecionar 

acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, 

esclarece: São beneficiários do RGPS os segurados da previdência social 

(obrigatórios e facultativos) e seus dependentes. Os segurados 

obrigatórios são aqueles filiados ao sistema de modo compulsório, a partir 

do momento em que exerçam atividade remunerada. Já os segurados 

facultativos são os que, apesar de não exercerem atividade remunerada, 

desejam integrar o sistema previdenciário. (in Curso de Direito 

Previdenciário, 17ª ed. Revista, ampliada e atualizada, Rio de Janeiro, 

Editora Impetus, 2012, p. 174). Adverte, ainda: A filiação automática é 

decorrência natural da compulsoriedade do sistema protetivo. Em virtude 

desta condição, caso o segurado deixe de exercer a atividade 

remunerada, como em virtude do desemprego, deveria automaticamente 

perder sua filiação ao RGPS. Entretanto, em razão da natureza protetiva 

do sistema previdenciário, e pelo fato de, na maioria das vezes, o 

segurado encontra-se sem atividade por força das circunstâncias 

(desemprego etc), não deve permanecer desamparado em tal momento. 

Por isso a lei prevê determinado lapso temporal, no qual o segurado 

mantém essa condição, com cobertura plena, mesmo após a interrupção 

da atividade remunerada e mesmo sem contribuição, daí justificado o nome 

de período de graça. (op cit., p. 543, sem grifos no original). Ao cotejar o 

acervo probatório que forma o caderno processual, verifica-se que 

inarredável a QUALIDADE DE SEGURADO do dependente, porquanto ainda 

encontra-se em gozo do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda 

que esteja ocorrendo a diminuição progressiva dos proventos 

respectivos, nos termos do art. 15, inciso I, da lei de regência, in verbis: 

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; [...]. 

(sem grifos no original) Sob outro prisma, a CARÊNCIA deve ser 

compreendida como o número de contribuições mensais necessárias para 

que o segurado tenha direito ao benefício, não se confundindo com o 
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tempo de contribuição. A propósito, o art. 25, I, da Lei 8.213/91 estabelece: 

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; [...]. (sem grifos no origina) Por 

sua vez, a forma para o cômputo do período de carência é estatuída pelo 

art. 27 da Lei 8.213/91, in litteris: Art. 27. Para cômputo do período de 

carência, serão consideradas as contribuições: (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015) I - referentes ao período a partir da data 

de filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso dos 

segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores 

avulsos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) II - 

realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição 

sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições 

recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos 

segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, 

respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13. (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) Já o art. 27-A da citada lei 

estabelece: Art. 27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para 

efeito de carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, 

o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, 

com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 

desta Lei” (incluído pela Lei n. 13.457/2017). No caso em concreto, a 

questão não comporta maiores digressões, eis que o autor figura como 

beneficiário de aposentadoria por invalidez, tendo tal requisito sido 

apreciado quando da sua concessão. Assim, haja vista que não houve a 

cessação definitiva do benefício, mantém-se conservada a carência 

respectiva. No que diz respeito à INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE 

REABILITAÇÃO, verifica-se que a parte requerente submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área de medicina e 

devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em 

que restou demonstrado que a própria possui incapacidade laborativa total 

e permanente, tendo a expert, em resposta aos quesitos que lhe foram 

apresentados, concluído: Com base nos elementos, fatos expostos e 

analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com 

embasamento técnico-legal, concluímos que o autor é portador de 

gonartrose (artrose) do joelho esquerdo, doenças degenerativas na 

coluna (discopatia degenerativa/transtornos nos discos intervertebrais, 

hérnia de disco e espondiloartrose), hipertensão arterial e diabetes 

mellitus. Há incapacidade laborativa total e permanente. Pelo exame 

complementar com alterações importantes na coluna. Pelo exame clínico e 

exame complementar com alterações importantes no joelho esquerdo. As 

patologias são degenerativas e irreversíveis. Não há prognóstico de 

melhora. É difícil de reabilitação profissional considerando a idade (57 

anos), grau de instrução (quinta série), as patologias degenerativas e 

irreversíveis, está fora do mercado de trabalho há muito tempo e difícil de 

obter uma vaga no mercado de trabalho. [...] Destarte, pelo que restou 

comprovado pela perícia judicial, diferentemente do apurado na via 

administrativa, o autor possui incapacidade total e permanente, sem 

qualquer perspectiva de reabilitação profissional, mormente em razão de 

sua idade e seu baixo grau de instrução, aliado ao tempo em que se 

encontra fora do mercado de trabalho. Logo, os elementos dos autos 

conduzem à procedência da ação, senão vejamos a hodierna 

jurisprudência sobre o assunto: CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADETOTAL E 

PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO (A) MANTIDA. MANUTENÇÃO 

DA INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MANTIDA. 

REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - 

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 

496 , § 3º , I , do CPC/2015 , a remessa oficial não é conhecida. II - Para a 

concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a 

condição de segurado (a), o cumprimento da carência, salvo quando 

dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O 

auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, 

que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida. III 

- Evidenciada a incapacidade total e permanente, é de se conceder a 

aposentadoria por invalidez. IV - A conclusão do juízo não está vinculada 

ao laudo pericial, porque o princípio do livre convencimento motivado 

permite a análise conjunta das provas. Os documentos anexados aos 

autos, assim como estágio avançado da enfermidade na data da 

realização do exame subsidiário (27/08/2011), demonstram que a 

suspensão do auxílio-doença ocorreu de forma indevida diante da 

manutenção da incapacidade. Mantida a qualidade de segurado (a). V - 

Remessa oficial não conhecida. Apelação improvida. (TRF3, Ap/RemNec 

00003426920174039999/SP, 9ª Turma, Rel. Desa. Federal Marisa Santos, 

j. 17.07.2017, sem grifos no original) Com lastros nesses argumentos, a 

manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez, em seus 

proventos integrais, é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do novel Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

DETERMINO a manutenção, em favor do requerente VANDERLEY 

JACOBINA SIRQUEIRA, do benefício de aposentadoria por invalidez em 

seus proventos integrais, devendo ser restituídos os valores relativos aos 

descontos progressivos implementados desde a data da decisão 

administrativa que determinou a cessação do benefício. Sobre o saldo a 

ser apurado deverão ser acrescida correção monetária e juros de mora 

conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em tempo, uma vez 

que preenchidos os requisitos do art. 300, do novel Código de Processo 

Civil, notadamente em razão do caráter alimentar do benefício, DEFIRO a 

tutela de urgência e ORDENO que o instituto requerido restabeleça, de 

imediato, o valor integral da aposentadoria por invalidez paga ao 

requerente. Por conseguinte, OFICIE-SE ao Gerente da Agência da 

Previdência Social de atendimento de demandas judiciais de Cuiabá-MT, 

encaminhando-lhe cópia dos documentos necessários para o cumprimento 

da medida. Ainda, CONDENO a autarquia requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da causídica da parte autora, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado dos 

descontos efetivados até o momento da prolação da sentença (NCPC, art. 

85, § 3º, I c/c S. 111/STJ), ISENTANDO-O do recolhimento das custas 

processuais. Por fim, considerando o entendimento adotado pelo Egrégio 

Regional Federal da 1ª Região, com fulcro no art. 496, § 3º, inciso I, do 

NCPC, DEIXO de determinar a remessa necessária (Precedente: ReeNec 

0 0 2 3 8 3 4 2 2 2 0 1 7 4 0 1 9 1 9 9 / M T ,  P r o c e s s o  O r i g . : 

0001869-37.2015.8.11.0051–2ª Vara Cível da Comarca de Campo 

Verde/MT, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Francisco de Assis Betti, Rel. 

Convocado Juiz Federal César Cintra Jatahy Fonseca, j. 21.06.2017), eis 

que o proveito econômico a ser apurado somará, por óbvio, importância 

inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136676 Nr: 9125-60.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSV, ASVM, AdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - 

OAB:6145-B

 Processo nº 9125-60.2017.811.0051 (Código 136676)

Ação de dissolução de sociedade de fato c/c reparação de dano moral e 

material

Vistos etc.

De proêmio, constata-se que apesar de ter sido realizada a audiência por 

videoconferência, não houve o correto armazenamento do ato, mas 

apenas do depoimento pessoal da parte autora.

De rigor, portanto, a sua renovação.

 Por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução para o dia 08.04.2020 

às 14h30min. INTIMEM-SE as partes e as testemunhas constantes no 

termo de ref. 74, por Oficial de Justiça, independente de recolhimento de 

diligência.

OFICIE-SE ao Diretor da Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Correa, 

Mata Grande, a fim de que possibilite ao requerido acompanhar o ato por 

v i d e o c o n f e r ê n c i a ,  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o : 

https://call.lifesizecloud.com/136676, com a seguinte senha: 136676.
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CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 05 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20222 Nr: 2563-84.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geromin Antonio Guolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

remanescentes no importe de R$ 19.380,16 (dezenove mil, trezentos e 

oitenta reais, dezesseis centavos) nos termos do acordo de fls. 642/643 e 

da r. sentença de fls. 649. Este valor deverá ser pago de FORMA 

SEPARADA, sendo R$ 9.864,43 (nove mil, oitocentos e sessenta e quatro 

reais, quarenta e três centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 

9.515,73 (nove mil, quinhentos e quinze reais, setenta e três centavos) 

para fins de TAXA JUDICIÁRIA. Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24338 Nr: 2308-92.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Guolo, Geromin Antonio Guolo, 

Selina Delesia Botan Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Anely de Moraes Pereira Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B, Patrícia 

Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - 

OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EXECUTADA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS PROCESSUAIS 

REMANESCENTES no importe de R$ 133,31 (cento e trinta e três reais, 

trinta e um centavos)nos termos do acordo de fls. 295/298 e da r. 

sentença de fls. 316. Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24350 Nr: 2298-48.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - 

OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EXECUTADA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

remanescentes no importe de R$ 2.755,33 (dois mil, setecentos e 

cinquenta e cinco reais, trinta e três centavos) nos termos do acordo de 

fls. 267/2740 e sentença de fls. 287. Este valor deverá ser pago de 

FORMA SEPARADA, sendo R$ 1.203,33 (mil, duzentos e três reais, trinta e 

três centavos) para recolhimento de TAXA JUDICIÁRIA e R$ 1.552,00 (mil, 

quinhentos e cinquenta e dois reais) para fins de CUSTAS. Fica ciente de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes", preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for 

processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para 

a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do 

nome do devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29883 Nr: 54-78.2010.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (BR 070, KM 345, confome 

indicação de fls. 153), devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação. Outrossim, quanto ao valor pago equivocadamente, protocolo PEA 

173306, poderá requerer restituição, conforme orientação disponível no 

endereço eletrônico: http://online.pubhtml5.com/jhir/qsoa/.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 194-05.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann, Arnold José 

Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ref.: 60 para DEFERIR a penhora 

sobre a cota de consórcio nº 527.51, do Grupo nº 0345, junto ao 

Consórcio Nacional Massey Ferguson, devendo, por conseguinte, ser 

expedido o respectivo termo, nos termos do que dispõe os arts. 839 e 
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840, ambos do NCPC.Após, INTIMEM-SE os executados, na pessoa de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco (05) dias e por meio de simples 

petição, comprove eventual impenhorabilidade, na forma do art. 845, § 2º, 

do NCPC.CERTIFICADO o decurso do prazo in albis para a parte 

executada, desde já, AUTORIZO a compensação do valor relativo à cota 

consorcial com o débito objeto da presente execução.Após, INTIME-SE a 

parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, apresente memorial 

atualizado da dívida, subtraído o valor da cota consorcial, bem como 

indique outros bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução, 

na forma do art. 921, do NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 111511 Nr: 3117-04.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentilin e Biazon Ltda, Jurandir Tarcisio Biazon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Ana Zanatto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/O

 Processo nº 3117-04.2016.811.0051 (Código 111511)

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por GENTILIN & BIAZON 

LTDA. em face de RAQUEL ANA ZANATTO DOS SANTOS, ambos já 

devidamente qualificados.

Denota-se que as partes formalizaram acordo, oportunidade em que 

convencionaram a rescisão contratual na hipótese de inadimplemento da 

requerida, fato ocorrido posteriormente, motivo pelo qual a parte 

exequente pretende seja expedido mandado de reintegração de posse.

Oportunizado o cumprimento da obrigação, a parte devedora pleiteou por 

nova sessão de conciliação, sendo o requerimento deferido, contudo, a 

autocomposição restou inexistente.

Instada a manifestar, a exequente reitera o pleito pela reintegração de 

posse.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, PROCEDA-SE, o Sr. Gestor, à conversão do tipo da ação, nos 

termos do art. 348, da CNGC/MT.

Prosseguindo, vislumbra-se que a parte executada descumpriu o acordo 

outrora pactuado, legitimando, por conseguinte, o requerimento de 

reintegração de posse formulado pela parte credora.

Deste modo, DEFIRO o pedido de ref.: 99 e, consequentemente, 

DETERMINO a reintegração da posse do imóvel matriculado sob º 4.690 do 

RGI local, à parte exequente.

Sendo necessário, AUTORIZO, desde já, o cumprimento da medida 

mediante o uso de força policial.

Por corolário, OFICIE-SE à Polícia Militar e à Polícia Judiciária Civil, a fim de 

providenciar o efetivo cumprimento da presente decisão, caso seu 

exaurimento não seja possível mediante apenas diligências do Sr. Oficial 

de Justiça.

Derradeiramente, EXCLUA-SE dos dados cadastrais o nome dos 

procuradores que outrora patrocinavam os interesses da executada, haja 

vista a renúncia aos poderes outorgados.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118541 Nr: 496-97.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pellarigo & Pellarigo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de busca 

e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98528 Nr: 3593-76.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca da devolução da carta 

precatória juntada à ref. 101, diligência negativa, requerendo o que 

entender de direito no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97872 Nr: 3360-79.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelcino Porto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomiris Aparecida Montovani Lima Correia, 

Alonso Lima Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - OAB:7335, JONES 

SOUZA VELHO - OAB:16702

 Certifico e dou fé que, por orientação, INTIMO os REQUERIDOS para 

indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111511 Nr: 3117-04.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentilin e Biazon Ltda, Jurandir Tarcisio Biazon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Ana Zanatto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/O

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (BELVEDERE), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

reintegração de posse.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6159 Nr: 505-50.2003.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaquel Marques, Flávio Pio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, IMPULSIONO o 

feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar a defesa do 

réu FLÁVIO PIO GONÇALVES para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-16.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000584-16.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DIEGO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

LORENZZATTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-36.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZEBIAS BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 19/03/2020, ás 13h30 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-38.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DOMINGAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000589-38.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CRISTINA 

DOMINGAS DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ITAIANA 

APIO POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-23.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GUARIM DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIDE GUARIM DE PAULA OAB - 029.916.461-60 (REPRESENTANTE)

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000590-23.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOANA GUARIM 

DE PAULA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TIAGO HENRIQUE 

FERNANDES MANGOLD POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-08.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARA LOPES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000591-08.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DARA LOPES 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-90.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARA LOPES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000592-90.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DARA LOPES 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003091-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 483 de 913



EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOPHER GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 08/06/2020, às 15h40min, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-75.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000593-75.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARIA IVANIR 

DE OLIVEIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003090-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALIANDRA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 08/06/2020, às 16h00, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as 

advertências de costume.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-60.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIR DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000594-60.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARIA IVANIR 

DE OLIVEIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003088-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJANE SHELDA CONCEICAO GERONIMO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 09/06/2020, às 09h00, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as 

advertências de costume.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-07.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMERY RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 09/06/2020, às 09h40min, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as 

advertências de costume.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001736-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001736-70.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Consigna-se, inicialmente, que os prazos contra o 

revel que não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de 

publicação do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do 

CPC. Assim, na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido do Exequente. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

06 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-30.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIEL DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000596-30.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FRANCIEL DOS 

SANTOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 
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- CEP: 78840-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-15.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000597-15.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:EVA VILMA DE 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003087-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN KARINA OLIVATTO BORGES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 09/06/2020, às 13h00, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as 

advertências de costume.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003095-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MAYRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 09/06/2020, às 13h20min, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as 

advertências de costume.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-04.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FABRIS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo legal para resposta e o demandado 

quedou-se inerte. Em cumprimento ao despacho anterior, intimo o autor 

para manifestar-se em 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE ALENCAR DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 09/06/2020, às 13h40min, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as 

advertências de costume.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001957-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOMAR JOSE AULER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE OAB - MT23735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

ARGE LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DA SILVA OAB - SP184743 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001957-53.2018.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). Fundamento. 

Decido. Extrai-se dos autos, em resumo, que a Executada ingressou com 

pedido de homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial – PRE, 

tendo sido deferido o processamento em 27.08.2018. Logo, o plano foi 

devidamente homologado, em decisão publicada em 10.01.2019, nos autos 

n° 1088556-25.2018.8.26.0100, em trâmite na comarca do São Paulo/SP 

(ID 21540025). Com efeito, da leitura breve dos autos, conclui-se, a priori, 

que o crédito executado (fato gerador do evento danoso – 09.02.2017 –ID 

15795408) é ANTERIOR ao deferimento do processamento da 

recuperação judicial. De acordo com o entendimento atual do Superior 

Tribunal de Justiça, o fato gerador tem sido exatamente a data do fato 

ocorrido (evento lesivo), de onde, passou-se a balizar a condição do 

crédito, no momento da declaração da recuperação judicial. Vejamos: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E 

PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO 

DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. 

CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA. 1. Controvérsia acerca da suspensão de execução 

provisória ('ex vi' do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005) de crédito 

decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação 

de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. 

Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a 

crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do 

fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não 

do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer 

em data posterior. 3. Caso concreto em que a pretensão de 

complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil 

contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o 

inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que 

o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de 

recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação 

judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, 

como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 

(STJ, AgInt no REsp 1793713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 

15/04/2019) A partir de então, é de conhecimento geral que as execuções 

serão imediatamente suspensas, de forma a remeter-se a satisfação do 

crédito ao que futuramente se decidir no plano de recuperação judicial. 

Porém, as ações de conhecimento em que se demandar quantia ilíquida 

não serão sobrestadas. Diferentemente, seu curso continuará no juízo em 

que se processar, até que se constitua definitivamente o título executivo 

judicial. A partir de então, reconhecido o direito, o crédito será incluído na 
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classe própria. Por oportuno, cita-se o art. 6º da Lei 11.101/05: “Art. 6º A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual 

estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2º É 

permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou 

modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações 

de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 

8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a 

apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de 

credores pelo valor determinado em sentença. § 3º O juiz competente para 

as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a 

reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na 

falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na 

classe própria.” Assim, sujeitam-se à recuperação todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei 

11.101/05), e, no que mais de perto interessa à presente exceção, 

também os que decorrerem de ações de conhecimento em trâmite à época 

do pedido (art. 6º da LRF). Por sua vez, constata-se que a presente 

execução deve ser julgada extinta, possibilitando a parte exequente a 

habilitar-se o seu crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado Nº 

51 do FONAJE, in verbis: “Enunciado Nº 51 – FONAJE - Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Dessa forma, caberá ao 

Exequente, portanto, o pedido de habilitação de seu crédito na 

recuperação judicial, na classe correspondente. Ante o exposto, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a 

presente execução/cumprimento de sentença e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão de crédito, no valor de R$ 1.424,77 (um mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), com 

entrega à parte Reclamante para as providências pertinentes. Intimem-se 

as partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

5 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-40.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELE JESSICA SAMPAIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000369-40.2020.8.11.0051 Obrigação de Fazer c.c 

Indenização por Danos Morais Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do 

CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas 

consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as partes, 

conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar a regularidade na 

prestação de serviços. Assim, visível a hipossuficiência probatória da 

Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as 

incumbências processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a 

demonstração de regularidade na prestação de serviços de montagem do 

produto adquirido pela Autora. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Antecipação de Tutela Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No caso dos autos, a Requerente 

afirma que em 14.01.2020 comprou um roupeiro no estabelecimento 

Reclamado pelo valor de R$523,25, conforme nota fiscal. A montagem 

está inclusa no valor do produto adquirido e o prazo estipulado foi de até 5 

(cinco) dias úteis após a entrega. Apesar da irresignação da Autora e das 

inúmeras tentativas de que o serviço de montagem do roupeiro fosse 

realizado, decorreram mais de 30 (tinta) dias, desde a entrega do produto, 

e a montagem não foi executada. De acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor, a empresa é obrigada a cumprir tanto com o prazo de 

entrega, como com o de montagem ou instalação de qualquer produto 

adquirido pelo cliente, como se vê em seu artigo 39, da Lei 8.078/90. 

Destarte, apesar de estipulado o prazo de montagem do produto adquirido, 

qual seja, de até 5 (cinco) dias úteis a partir da data da entrega 

(15.01.2020), tal comprometimento não foi cumprido, pois decorrido prazo 

muito superior a montagem do guarda-roupa ainda não foi executada pela 

Reclamada. Logo, entendo verissímeis as alegações da Reclamante, 

merecendo acolhimento o pleito liminar, pois logrou demonstrar os seus 

requisitos. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela Reclamante é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante para 

determinar que a Requerida execute a montagem do guarda-roupa 

adquirido pela autora e devidamente descrito na nota fiscal atrelada aos 

autos, no prazo de 3 (três) dias, atentando-se para as boas condições de 

uso do produto. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a 

qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de 

reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. CITE-SE a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. processuais. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 06 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-87.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELOYR AMARAL RATTACASO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000534-87.2020.8.11.0051 Reclamação Decisão. Vistos etc. 

- Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser 

aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a relação de 

consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º 

do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do 

Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece 

ser analisada nesse momento processual, eis que, admitidas as normas 

consumeristas, cumpre observar as importantes consequências 

processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, caso sejam 

preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, modificando, 

dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, previstas, 

via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 

1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o 

A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar o 

consumo real das faturas desde o mês de 10/2018 até 12/2019, na UC nº 

6/2514666-3. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação 

firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica 

do Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo 

da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no 

tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 
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imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à probabilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não 

possível o deferimento parcial do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A Requerente afirma na inicial, em síntese, que é 

titular da unidade consumidora nº 6/2514666-3. Relata que desde o mês 

de outubro de 2018 até o mês de 12/2019 as contas de energia elétrica 

estão em valores muito elevados e em vistoria no medidor, no mês 

11/2019, não foram apuradas irregularidades, mas poderia contestar os 

valores das faturas. Diante disso, formalizou reclamação junto ao Procon 

mas a Requerida fez proposta de parcelamento, com entrada de 3% do 

valor devido e o restante em 6 (seis) parcelas. Porém, não aceita os 

valores cobrados e não possui condições financeiras para pagar a dívida 

nos termos propostos. Desta forma, em sede de tutela de urgência, a 

Requerente pede que a Requerida não suspenda o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora em discussão. Em análise 

sumária, entendo que o pedido de tutela de urgência não merece 

acolhimento, pois a Autora não logrou demostrar irregularidades na 

cobrança em referência e há faturas sem pagamento desde o mês de 

outubro do ano de 2018. Desta forma, entendo necessário, neste caso, 

que seja possibilitado o contraditório à Promovida. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência aduzido pela Reclamante, pois que ausente 

os requisitos legais. Entretanto, considerando tratar-se a energia elétrica 

bem indispensável e essencial, redesigno a audiência de conciliação para 

o dia 17 de março de 2020, às 16h40min. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação designada. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 03 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LUCIA SZPAKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001596-36.2018.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da 

Lei nº 9.099/95. A Reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo devidamente intimada, como se vê no Termo de 

Audiência de ID 25474580. A presença do Reclamante a audiência é 

indispensável. Nesse sentido o Enunciado 20 do FONAJE: “ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se sabe, a 

ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a extinção do feito, na 

forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” E, nos termos do § 2º do mesmo 

artigo, tem-se a necessária condenação da Parte ao pagamento das 

custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No caso do inciso I deste 

artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte 

poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.” No mesmo 

sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a presente ação, face à ausência 

injustificada da Parte Reclamante. CONDENO a Reclamante ao pagamento 

das custas. Sem honorários. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 06 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KATIMA SOUZA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002227-77.2018.8.11.00511 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. A Parte Reclamante 

em audiência de conciliação se fez representar por preposto, mas deixou 

de trazer aos autos a carta de preposto, embora assinalado prazo para 

que o fizesse, como se vê no Termo de Audiência de ID 28208281. Desta 

forma, é se ser considerada a ausência da Autora na respectiva 

audiência. Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante 

autoriza a extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante e 

CONDENO-A ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios. Pulique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 26 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LUCIA OMORI (EXEQUENTE)

PABLO GROSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIANO PIRES VILAS BOAS OAB - MG154853 (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA CARR OAB - SP281551 (ADVOGADO(A))

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL OAB - SP303249 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000033-70.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Requerida efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovante de ID 28537723. A Requerente, por 

sua vez, pediu pelo levantamento do valor depositado, o que presume a 

sua anuência com pagamento (ID 28813320). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 06 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000018-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEMINIANO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI NUNES CARACA (EXECUTADO)

MARINDIA PIVA CARACA (EXECUTADO)

ROBERTO NUNES CARACA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista o estabelecido na Decisão ID 

25600049.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000206-97.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN HENRIQUE KLASENER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para que a parte 

autora comprove a distribuição da Carta Precatória retro junto ao juízo 

deprecado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001246-80.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN FERNANDO FERREIRA (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico, eu, JULMARIA ALVES LIMA, 

Oficial de Justiça infra-assinado, que em fiel cumprimento a(o) respeitável 

mandado extraído dos autos supra mencionados, que diligenciei por 2 

vezes até o Assentamento P.A Pingos D’água, lote 420, Setor 5, onde 

estando não foi possível proceder a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de EDIVAN 

FERNANDO FERREIRA, por não ter conseguido localizar o mesmo naquele 

local, em diligencias, consegui localizar o mesmo no Facebook, onde 

mandei mensagem no messenger, e o mesmo me informou que atualmente 

reside em uma Fazenda no Municipio de Ribeirão Cascalheira, não 

informando o nome nem a localidade exata da referida Fazenda, sendo 

assim encerro minhas diligencias e devolvo o presente na Escrivania 

aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001238-06.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB - MG91811 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE CITAÇÃO, compareci a Fazenda 3 Estrelas, em 21/2/2020 

às 16h30, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO de 

Antonio Roberto Pinton Junior, em virtude de não ser localizado, fui 

informado pela cunhada Amanda, que o Citando reside em Sacramento 

MG, não soube informar endereço, alegando que mudaram de endereço a 

pouco tempo. Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o 

mandado à secretaria."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-78.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HELVECIO JOSE DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a apresentação de contestação, 

bem como o determinado no Despacho ID 28173176.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000315-77.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HENRIQUE VALERIANO MARTINS (EXECUTADO)

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXECUTADO)
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CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO em que o polo ativo: SICREDI 

ARAXINGU, polo passivo: Victor Henrique Valeriano Martins e outro, 

compareci à Rua Palmeira das Missões,454, Bairro Nova Canarana, 

Comarca de Canarana/MT, no dia 26/11/2019, às 19h30, e ali estando 

PROCEDI A INTIMAÇÃO de: Moisés Valeriano da Silva, o qual, após ouvir a 

leitura do mandado e peças anexas, recebeu a contrafé e recusou-se em 

assinar o mandado, alegando que já havia recebido o mesmo mandado. 

Não foi possível citar Victor Henrique Valeriano Martins, porque fui 

informada por seu pai Moisés, que o Victor está estudando em outra 

cidade."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000206-63.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR SHIGUERU TAKAMORI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a 

parte autora para que comprove a distribuição da carta precatória retro 

junto ao juízo deprecado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001203-46.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a nomeação, bem como o inteiro 

teor do Despacho ID 28266189.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001285-77.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELI VALERIO COELHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que, em cumprimento ao 

Mandado de Citação e Intimação, compareci na Rua Iucumã, nº 1104, dia 

03/02/20, às 12h55 e dia 10/02/20 às 12h25, e ali estando, NÃO FOI 

POSSÍVEL CITAR E INTIMAR o polo passivo Neli Valerio Coelho posto que 

não foi localizada, no endereço possui mais de uma residência, onde foi 

informado que a requerida reside em Guiratinga/MT e que comparece no 

local esporadicamente, não obtendo informações do endereço naquele 

município. Bem como, NÃO FOI POSSÍVEL ARRESTAR bens da executada 

visto que não há bens indicados tampouco conhecimento dos mesmos. 

Nestes termos, devolvo o mandado à Secretaria no aguardo de nova 

determinação."

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000660-77.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINAMARTA PEREIRA DE ABREU (REU)

FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA (REU)

F.F. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Sentença ID 28261857, impulsiono os autos a fim de 

INTIMAR a parte executada, na pessoa do seu patrono, para pagar o 

débito no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57049 Nr: 2482-89.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Buuron, Maria Terezinha Buuron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Luis Morais da Silva - 

OAB:36427/PR, Henrique Jambiski Pinto dos Santos - 

OAB:31694/PR, MATHEUS CASTANHEIRA COSTA - OAB:OAB/PR 

69.515, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL 

em face de sentença fls. 223, alegando omissão quanto à condenação em 

honorários sucumbênciais.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, duvidosos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

Embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais é do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na decisão, ou omissão de 

algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

conhecidos, posto que tempestivos e houve indicação de possível 

omissão.

Verifico dos autos que é caso de procedência dos embargos.

Com efeito, após uma breve análise da sentença, constato que não houve 

menção à condenação da parte em honorários sucumbenciais, tampouco 

custas e despesas processuais.

Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE para constar na sentença guerreada, 

constando as seguintes determinações:

“Custas pela parte embargante, que também fica condenado ao 

pagamento de 10% sobre valor atualizado da causa a título de honorários 

advocatícios de sucumbência ao causídico da parte Requerida, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.”

No mais, mantenho a decisão em seus demais termos.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28244 Nr: 2117-11.2011.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILA BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 
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OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 Vistos,

 Considerando que decorrido o prazo postulado pela parte requerente (fl. 

255), intime-se a parte autora para que dê prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51126 Nr: 2322-98.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE ANTÔNIO BORTULUZZI, LIRA DALL 

AGNESE BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20060/0

 Vistos,

 Trata-se de cautelar inicidental de tutela provisória para exclusão do 

SERASA proposta por Roque Antônio Bortoluzzi e Lira Dall Agnese 

pleiteando a exclusão de seus dados junto aos órgãos de proteção ao 

crédito.

Decido.

 O art. 300 do CPC prevê expressamente que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 No presente caso, a parte autora juntou extrato do SPC no qual consta 

incrição oriunda do Banco Bradesco referente ao Contrato n.º 

275157610000091FI, no valor de R$ 20.656,28, datado de 19.05.2019.

 Observa-se que a mencionada inscrição não é objeto dos autos, pois 

conforme se observa da peça inicial destes autos, a presente execução 

de título refere-se à Cédula Rural Hipotecária n.º 201405077 (Contrato n.º 

043/8523478, c/c 11.025-6, agência 2291).

 Assim, deverá a parte pleitear em autos próprios a retirada a referida 

inscrição, uma vez que o contrato mencionado não é objeto dos presentes 

autos.

 Deste modo, não estão presentes os requisitos que autorizam a 

concessão da medida pleiteada, em especial o perigo de dano, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61020 Nr: 1581-87.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V8 COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, 

PAULO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690, FLAVIO PELHE GIMENEZ - OAB:OAB/PR 

52.205, GUILHERME FERREIRA LEONCIO - OAB:66.991

 Tendo em vista o transcurso do prazo, impulsiono os autos ao autor para 

que requeira o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 60918 Nr: 1539-38.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 Vistos,

Em atenção a petição retro do Ministério Público, REDESIGNO a audiência 

para o dia 10.03.2020 às 16h30min (Horário Cuiabá-MT).

INTIME-SE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45387 Nr: 1527-29.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarisse L Oguido ME, Clarisse Lagasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLARISSE L OGUIDO ME, CNPJ: 

04427926000119. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CLARISSE L OGUIDO ME e CLARISSE LAGASSE, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20144855/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/07/2014

 - Valor Total: R$ 19.612,90 - Valor Atualizado: R$ 19.612,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de execução fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CLARISSE L. OGUIDO e outro, 

todos devidamente qualificados nos autos.Frustradas as tentativas de 

citação do requerido, aportou pedido do exequente para citação por edital 

(fl. 56/57).Vieram os autos conclusos.Diante das disposições contidas no 

art. 256 do CPC, vislumbrando que estão presentes os requisitos, DEFIRO 

o pedido de citação por edital.CITE-SE o requerido por EDITAL pelo prazo 

de 30 (trinta) dias.Certificado o decurso de prazo, sem apresentação da 

resposta, conclusos para nomeação de advogado dativo. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Avenilce Ferla Lorenzi, 

digitei.

Canarana, 05 de março de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 1209 Nr: 1-87.1978.811.0029

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ararê Vargas Fortes, ISA DEPPERMANN FORTES, ORY 

VARGAS FORTES, CÉLIA VARGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:, Cristiano Martins Costa Kessler - OAB:13.486 - OAB/RS, Elói 

José Thomas Filho - OAB:65826, Gecione Dias Andrade - 

OAB:8585-B, Gecione Dias Andrade - OAB:MT 3.005-A, Horácio Pinto 

Lucena - OAB:46.520/RS, LUIZ PAULO OLLE BRUNDO - OAB:75811/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A
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 Vistos etc.

Intime-se o perito nomeado para prestar esclarecimentos quanto às 

impugnações à perícia levantadas às fls.742/749 e 752/765, no prazo de 

10(dez) dias, bem como retificar o laudo caso necessário.

Com a chegada dos esclarecimentos, intimem-se as partes para se 

manifestarem sucessivamente no prazo de 05(cinco) dias.

Após o cumprimento integral das determinações acima, voltem os autos 

conclusos para decisão quanto ao Laudo e manifestações.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 3073-85.2015.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welerson Glauber Telini Bega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória, bem como providenciar a distribuição da mesma junto ao Juízo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59065 Nr: 446-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filesberto Oliveira Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de sua Procuradora Dra. CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, devendo a guia ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74502 Nr: 1302-33.2019.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALOISIO SABBATINI, Rg: 328330851, 

Filiação: Magdalena Barcelos Sabbatini e Arlindo Sabbatini, data de 

nascimento: 02/09/1982, brasileiro(a), natural de Catanduva-SP, 

casado(a), operador de máquinas, Telefone (62) 9.9677-5053. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, Tratam-se os presentes autos de pedido de medidas 

protetivas de urgência requeridas por GABRIELA ROSA DOS ANJOS em 

razão de atos praticados por ALOISIO SABBATINI.O pedido em questão 

baseou-se no crime de ameaça e contravenções penais, com as 

implicações da Lei n.º 11.340/06 e fora pleiteado pela vítima diretamente na 

presença da autoridade policial, que encaminhou o referido expediente até 

esta unidade judiciária. As medidas foram deferidas às fls. 21.O agressor 

e a vítima foram intimados da decisão às fls. 26.Em certidão (fls. 33), a 

vítima informou a necessidade da manutenção das medidas protetivas 

deferidas.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relatório. Passo à 

decisão.A Lei 11.340/06 foi editada com a clara intenção de reduzir os 

índices de violência contra mulheres, exercida pelos seus próprios 

companheiros, apresentando um caráter cautelar singular.Ciente o 

legislador que a violência de referida natureza reveste-se de contornos 

extremamente peculiares quando comparadas às demais espécies de 

violência, previu ele uma série de medidas, a qual nomeou de medidas 

protetivas de urgência, cuja intenção é a clara vontade de retirar – ou ao 

menos diminuir - uma situação de violência de gênero. O caput do artigo 22 

do referido diploma legal asseverou que:Constatada a prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá 

aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as 

seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras (…). Percebe-se 

pela leitura do referido dispositivo que a lei permitiu a emissão de um 

decreto judicial concedendo à vítima medidas protetivas quando 

“constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”. 

Numa leitura a contrário sensu do citado dispositivo, verifica-se que não 

há a possibilidade de concessão das medidas acaso ausente a prática de 

anterior violência. Não há, a nosso ver, no ordenamento protetivo em 

apreço, a possibilidade de concessão de medidas protetivas sem que 

haja, anteriormente, a prática de uma violência, seja ela consumada ou 

tentada, efetiva ou virtual. As medidas cautelares de natureza penal têm 

certas características que as diferem das cautelares de natureza civil. 

Enquanto estas têm como finalidade assegurar o processo de 

conhecimento ou o processo de execução, aquelas têm, além da referida 

finalidade, outras decorrentes do próprio caráter do processo penal. As 

cautelares de natureza penal, obrigatoriamente atreladas a um processo 

de natureza criminal, podem ser tanto direcionadas à conveniência da 

instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, monitoramento do 

indivíduo objeto do processo, dentre outros (cautelares de cunho similar 

ao processo civil – pois visam a garantia do processo) quanto também 

para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da segurança e 

integridade física, emocional, sexual, moral e patrimonial da vítima, estas 

de natureza social. As cautelares que aqui tratamos como de natureza 

social não tem como escopo principal a garantia da efetividade do 

processo, mas sim a segurança de determinadas situações, seja em 

relação à vítima, à sociedade ou ao ordenamento econômico. O próprio 

Código de Processo Penal, bem como a Lei n.º 11.340/06 foram, a nosso 

ver, intencionalmente, silentes quanto ao processamento integral das 

medidas cautelares. A cautelar no presente processo tem como objeto a 

concessão de medidas protetivas de urgência, com fulcro no artigo 22 e 

seguintes da Lei Maria da Penha. Considera-se alcançada a solução do 

litígio com a concessão ou não das medidas protetivas que se fundamenta 

única no respectivo pleito, restando à extinção do processo com o 

julgamento do mérito.Assim, denota-se que efetivamente a presente 

medida serviu para resguardar a vítima. De outro lado, importante salientar, 

que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 possuem 

natureza satisfativa, encerrando-se por si mesmas e por sua natureza, a 

finalidade desejada. Ademais, ressalto que a satisfatividade em relação ao 

objeto da presente ação cautelar foi alcançada, sendo, pois, a sua 

extinção medida que se impõe, ressalvando que a decisão ora proferida 

não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e 

familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem 

no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito 

(CPC, artigo 471, inciso I, e artigo 810). Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA formulado pela ofendida e, por conseguinte, confirmo a 

decisão liminar, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto que as medidas protetivas devem vigorar por 

mais 06 (seis) meses. Decorrido o prazo, sem manifestação, remetam-se 

os autos ao arquivo. Sem custas nos termos do artigo 28 da Lei n.º 

11.340/06 c/c a Lei 1.060/50.Após a juntada, e estando o processamento 

do inquérito policial já afeto a este juízo, determino a extração, mediante 

traslado, de cópia da decisão concessiva das medidas protetivas de 

urgência para os autos principais.Transitada esta em julgado e efetivado o 

traslado arquive-se os autos com as devidas baixas e anotações. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Avenilce Ferla Lorenzi, 

digitei.

Canarana, 05 de março de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-45.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELICIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR OAB - GO36543 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 6 

de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000539-49.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE CARMEN DIETER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO MARTINS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

sobre a correspondência devolvida com motivo "RECUSADO" juntada sob 

Id. 29944519. CANARANA, 6 de março de 2020. JESSICA BARAUNA 

FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001308-23.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZEMBERG INACIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ROCHA RENZ OAB - GO57163 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON FARAH (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

sobre a Correspondência Devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" 

juntada sob Id. 29946673. Canarana, 6 de março de 2020. JESSICA 

BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001174-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DIEHL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste, 

no prazo legal, sobre a juntada Id. 29785902 e documentos. Canarana, 6 

de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 44522 Nr: 813-69.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI DE ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de ação movida em face da Fazenda Pública, na qual a 

causa não ultrapassa sessenta salários mínimos.

 É o relatório. Fundamento.

 Impende destacar que a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada através do critério econômico, ou seja, as ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, são consideradas 

de competência absoluta nos Juizados Especiais da Fazenda, conforme 

art. 2º, § 4º da Lei n. 12.153/2009.

Em que pese ao objeto da presente ação, vislumbra-se que o valor da 

causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, notando-se, assim, a 

incompetência desse juízo em processar e julgar tal ação.

 Uníssona à referida norma, em Incidente de Demanda Repetitiva n° 

85560/2016 julgado pelo Tribunal de Justiça deste Estado, fora firmada a 

seguinte tese: COMPETE AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DAS AÇÕES, EM QUE O VALOR 

DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

INDEPENDENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA 

PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL (TJMT, Processo n° 85560/2016, Seção 

de Direito Público e Coletivo, Desembargador Márcio Vidas, Data de 

Julgamento 28/11/2018, Data de Publicação 10/12/2018).

Dispositivo.

 Assim sendo, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste juízo e por 

conseguinte, DECLINO A COMPETÊNCIA para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública.

Determino a remessa dos autos ao órgão competente.

 Após, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56652 Nr: 2269-83.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALBERTO LERMENN, INES 

WALCKER LERMENN, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT-13245-A, EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, Sandro Luiz Kzyzanoski - OAB:14.595-B/MT

 Vistos.

Diante da recusa do médico perito nomeado para o ato (fl. 403), NOMEIO o 

perito médico Jaime Ziliotto, clínico geral (CRM 2726), médico residente 
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neste município, para realizar a perícia requisitada pelas partes, 

independentemente de compromisso.

Por considerar que as partes já apresentaram quesitos, DETERMINO a 

intimação destas para que, querendo, e no prazo de 5 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, devendo o assiste cumprir o ofício no prazo 

designado, empregando toda sua diligência, nos termos do art. 157, CPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 43312 Nr: 2225-69.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Buuron, Osmar Buuron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIAMA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., CONSEG 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:3.572/MT, Carlos Joaquim de Oliveira Franco - OAB:17916/PR, 

Luciana Sezanowski Machado - OAB:25.276/PR, Michelle Aparecida 

Ganho Almeida - OAB:38602/PR

 Vistos.

Em petitório de fls. 721/727-v os requerentes apresentaram discordância 

ao laudo pericial de fls. 545/716, oportunidade em que o alegou 

inconclusivo e inexato, pois argumentou a não análise da integralidade dos 

documentos juntados e o não cumprimento do estudo do objeto, e, na 

ocasião informou que fosse verificado a prática de superfaturamento e a 

incoerência dos dados apresentados destoantes das notas fiscais 

apresentadas.

 Por sua vez, o requerido Banco CNH Industrial Capital S/A, manifestou em 

fls. 729/731 omissão e inexatidão ao laudo pericial de fls. 545/716, na 

oportunidade alega incompleta as informações contidas no laudo pericial, 

defendendo que a indisponibilidade de consulta à taxa de juros média 

arguida em laudo pericial é possível solucionar vez que essa é 

determinada por Resoluções.

 Já a Conseg Administradora de Consórcios S/A, expôs em fls. 733/745 

impugnação ao laudo pericial. A requerida contestou equivoco do perito 

em razão de algumas ponderações constantes no laudo se confundem, tal 

como taxa e percentual de amortização, além da alegada omissão da 

titularidade de crédito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Considerando os pontos divergentes elencados, INTIME-SE o perito para 

prestar esclarecimentos e manifestar as discordâncias acerca da perícia 

e demais inexatidões arguidas pelas partes, para instalar os trabalhos em 

15 (quinze) dias.

 Dando prosseguimento e em vista da proposta de honorários apresentada 

pelo expert (fls. 514), este Juízo posterga o pagamento até os devidos 

esclarecimentos.

 CUMPRA-SE.

Canarana/MT, 26 de fevereiro de 2020.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 44522 Nr: 813-69.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI DE ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o trânsito em julgado da decisão havida em segundo grau, 

cientifiquem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Em seguida, inexistindo pedidos a serem analisado, certifique-se a 

secretaria e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50203 Nr: 1849-15.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIARA RODRIGUES EVANGELISTA LANGER, 

SOLANGE ALVES ALMEIDA, Denise Pertile, VALDETE TEREZINHA ARENS 

OLIVEIRA, SOLIENE ALVES DE ALMEIDA, IVETE TEREZINHA GROMANN, 

Iraci Carniel Sefstron, Elisete Bussiol Bison, MARELI HEINEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, EVALDO 

OSVALDO DIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a liquidação da sentença por arbitramento.Nos termos do art. 

510 do CPC, DETERMINO à parte executada, que proceda, no prazo de 

quinze dias, à juntada dos documentos necessários aos cálculos periciais. 

Em seguida, proceda-se à perícia contábil.Levando-se em consideração 

que para apurar o “quantum debeatur” é indispensável prova técnica 

pericial, NOMEIO como expert do juízo a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, devidamente cadastrada no site do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que deverá ser intimada, via carta de intimação, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o encargo, 

indicando o nome e a qualificação completa do profissional habilitado com 

inscrição no órgão competente, bem como a proposta de honorários 

(artigos 466, c.c 510, ambos do CPC/15).Faculto às partes, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos.Após a apresentação de quesitos pelos 

litigantes, intime-se o perito ora nomeado, para que, em 10 (dez) dias, 

apresente proposta de honorários.Apresentada a proposta de honorários 

periciais, abra-se vista à parte executada para que sobre ela se 

manifeste, no prazo legal.Uma vez que a parte exequente é beneficiária da 

gratuidade de justiça, os encargos decorrentes da perícia serão 

adiantados, integralmente, pela parte executada, devendo a mesma 

efetuar o depósito do valor integral dos honorários do perito, que fica 

autorizado, desde logo, a proceder ao levantamento de 50% (cinquenta 

por cento) da quantia depositada, para inicialização dos trabalhos (art. 33, 

parágrafo único, CPC). O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo 

de 30 (trinta) dias, podendo o perito iniciar os trabalhos, imediatamente, 

após a concordância de sua nomeação nos autos.Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de 

intimação.Após o encerramento dos trabalhos periciais, intimem-se as 

partes para manifestarem nos autos, no prazo legal.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65344 Nr: 352-58.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Ante o exposto, ante a ausência de pressupostos legais NEGO 

PROVIMENTO aos embargos de declaração, devendo a decisão atacada 

ser mantida em sua integralidade pelos próprios fundamentos 

lançados.Por conseguinte, determino o cumprimento, “in totun”, da decisão 

aliunde. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50487 Nr: 2021-54.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welton Lopes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, SUELLEM MONIQUE 

LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 Vistos.

 Tratam-se de embargos de declaração, em que se alegou omissão em 

sentença que julgou parcialmente procedente a ação (fls. 149/150).

A parte requerida apresentou contrarrazões às fls. 154/156.

É o relatório. Fundamento.

 Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e aprecio.

De fato, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, bem como sobre erro material, 

porventura existente na decisão, nos termos do art. 1.022, do Código de 

Processo Civil.

 Inicialmente, vislumbro que a sentença que se pretende modificar, 

condenou o requerido ao pagamento de danos materiais e morais (fls. 

143/146).

Em que pesem as razões apresentadas pelo embargante, vislumbra-se 

não configurada qualquer omissão na decisão atacada, que deve ser 

compreendida como silêncio a respeito de questão ou pedido do qual se 

deveria manifestar.

Ademais, este recurso não se mostra apropriado para alterar decisão 

quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade (ED 

68416/2018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/08/2019, Publicado no Dje em 31/08/2018).

O que se nota é mero inconformismo com a decisão aliunde, bem como a 

intenção de se rediscutir a ação, consoante se extrai da leitura de suas 

razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos de declaração interposto com fim específico 

de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e desprovido (ED 

128546/2015, Des, Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no Dje 28/10/2015)

Dispositivo.

Ante o exposto, ante a ausência de pressupostos legais NEGO 

PROVIMENTO aos embargos de declaração, devendo a sentença atacada 

ser mantida em sua integralidade pelos próprios fundamentos lançados.

Por conseguinte, determino o cumprimento integral da sentença.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 52414 Nr: 3032-21.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAHA, MSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O art. 782, § 3º dispõe que, a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes. Sobre a temática, vislumbra-se que referida inclusão visa 

agilizar o pagamento, quando outras tentativas restarem frustradas, como 

é o caso.

 Ademais, o previsto em referido consectário legal, coadura com o trâmite 

do cumprimento de sentença em que se requer o pagamento de alimentos.

Assim sendo, DEFIRO o pedido de fls. 78/79 e determino a inclusão do 

nome do executado no cadastro de inadimplentes, via SerasaJud.

 No mais, intime-se a parte exequente para manifestar-se no 

prosseguimento do feito e, em seguida, vista dos autos ao Ministério 

Público Estadual.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26116 Nr: 3926-70.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Matias Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, vez 

que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio doença. 

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, consoante o art. 98 do 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas de estilo.Intime-se a parte autora por Dje. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 48672 Nr: 987-44.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCQCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer em que 

JOSSIEL GNADT move em face de OHANNA CRISTINA QUEIROZ 

CASTILHO, já qualificados no encarte processual.

 É o relatório. Decido.

 Inicialmente, determino a modificação na capa dos autos e no sistema 

informatizado.

Nos termos do art. 536 do CPC, “no cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 

ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente”.

Assim sendo, DETERMINO a intimação da parte executada para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, cumprir as obrigações previstas no acordo homologado 

em juízo (fls. 203/204), assinando os documentos necessários para baixa 

definitiva da empresa Savana Gastronomia e trazendo os documentos 

necessários para tanto, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta 

reais) por atraso no cumprimento da ordem judicial.

Saliente-se que multa deve ser contada após o vencimento do prazo 

estipulado, na forma do artigo 536, §1°, do CPC, limitada ao importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais).

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se a secretaria.

 Após, INTIME-SE a exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63597 Nr: 3009-07.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HP, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte Executada, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 559,84 ( quinhentos e 

cinquenta e nove reias e oitenta e quatro centavos ) , sendo que R$ 

413,40 ( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) referente a 

Custas Judiciais e 146,44 ( cento e quarenta e seis reias e quarenta e 

quatro centavos ) referente a Taxa Judiciária, conforme a r. sentença de 
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fls 57/57vº, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do sítio arrecadacao - 

Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente protocolada no 

Fórum da Comarca de Canarana-MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16694 Nr: 2399-88.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURI KUTZNER, Cpf: 46805125987, Rg: 

5023402638, Filiação: Irene Kutzner e Mariano Kutzner, brasileiro(a), 

casado(a), pintor de automóveis. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Trata-se de execução fiscal em que transcorreram mais 

de 5 (cinco) anos desde a citação da parte executada sem que nenhum 

ato tendente à satisfação do crédito fosse adotado pela parte exequente. 

Vieram os autos conclusos.É o relatório. Fundamento.Verifica-se que o 

presente processo de execução fiscal encontra-se prescrito, porquanto o 

último marco interruptivo da prescrição ocorreu quando houve a citação 

do executado, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, observando-se ainda 

que durante o quinquênio que configurou a prescrição diante dos 

inúmeros pedidos de suspensão e diligências, todas sem êxito.Na redação 

original do art. 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional 

estabelecia que a interrupção da prescrição atinente aos débitos 

tributários ocorria com a citação pessoal feita ao devedor, que assim 

prelecionava: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva.Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pela citação 

pessoal feita ao devedor;Entretanto, a Lei Complementar 118/2005, 

alterando a redação do texto acima mencionado, consignou que a 

interrupção da prescrição ocorreria “pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal”. O Recurso Especial representativo de 

controvérsia n. 999.901/RS, exarado pela Primeira Seção do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do ilustre Ministro Luiz Fux, 

julgado em 13/05/2009, firmou entendimento, segundo o qual a Lei 

Complementar 118/2005, que alterou o art. 174, parágrafo único do CTN, 

por se tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente aos 

processos em curso, desde que a data do despacho que ordenou a 

citação do devedor seja posterior à sua vigência. Com efeito, a prescrição 

intercorrente (art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80) é configurada quando 

decorridos mais de cinco anos desde o término do período de suspensão 

do processo por um ano, sem a prática de qualquer ato tendente à efetiva 

satisfação do crédito exequendo. Não se ignora o teor da Súmula 106 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que é clara ao afirmar que a demora 

na realização dos atos processuais pelo mecanismo da Justiça não é 

motivo para o reconhecimento da inércia do exequente. Importante 

destacar que somando o tempo de tramitação do processo e a falta de 

diligências úteis e efetivas por parte da exequente, a presente execução 

está estagnada por mais de 5 (cinco) anos.Sobreleva ressaltar que a 

regra do art. 40 da Lei de Execução Fiscal não tem como finalidade tornar 

imprescritível a dívida fiscal, já que não resiste ao confronto com o art. 174 

do Código Tributário Nacional, consoante já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMISSÃO. 

PARALISAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS. ART. 40 DA LEF. ART 174 DO 

CTN. 1. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de 

pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também 

todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde 

que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. É 

possível arguir-se a prescrição intercorrente por meio de exceção de 

pré-executividade, sempre que demonstrada por prova documental 

inequívoca constante dos autos ou apresentada juntamente com a petição. 

3. Se a execução fiscal, ante a inércia do credor, permanece paralisada 

por mais de cinco anos, a partir do despacho que ordena a suspensão do 

feito, deve ser decretada a prescrição intercorrente suscitada pelo 

devedor. 4. Interrompida a prescrição, com a citação pessoal, e não 

havendo bens a penhorar, pode o exequente valer-se do art. 40 da LEF 

(Lei n.º 6.830/80), requerendo a suspensão do processo e, 

consequentemente, do prazo prescricional por um ano, ao término do qual 

recomeça a fluir a contagem até que se complete o lustro. 5. A regra do 

art. 40 da LEF não tem o condão de tornar imprescritível a dívida fiscal, já 

que não resiste ao confronto com o art. 174 do CTN. 6. Recurso especial 

improvido.” (RESP 613685/MG; RECURSO ESPECIAL 2003/0227179-9, 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Julgamento: 27/04/2004, DJ 

07.03.2005 p. 216).Logo, uma vez paralisada a execução por mais de 

cinco anos após o transcurso do prazo de suspensão da exigibilidade, por 

inércia da parte autora, o reconhecimento da prescrição intercorrente é 

medida que se impõe. A propósito, transcrevo o voto do Ministro Peçanha 

Martins, no julgamento do Recurso Especial n. 43.354-1/PR: “Não há direito 

sem lógica. O mencionado dispositivo legal – se referindo ao art. 40 da Lei 

n. 6.830/80 – prescreve a suspensão da execução fiscal, enquanto não 

localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, pelo prazo de um 

ano, após o que o processo será arquivado, procedendo-se ao seu 

desarquivamento caso aquelas circunstâncias desapareçam. Não quer 

isso dizer, porém, que o exequente deva permanecer inerte, esperando 

uma “dádiva do céu” para localizar o executado ou seus bens.”No mesmo 

sentido, ainda aresto abaixo colacionado:EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 E ARTIGO 

174 DO CTN. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80 deve ser interpretado em 

harmonia com o disposto no artigo 174 do CTN. Após o transcurso de 05 

(cinco) anos sem manifestação da exequente, deve ser decretada a 

prescrição. Recurso improvido. (REsp 255118/RS, Rel. MinistroGARCIA 

VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20.06.2000, DJ 14.08.2000 p. 

156)Destarte, mostra-se perfeitamente cabível o reconhecimento da 

prescrição, tendo em vista que o processo não pode se prolongar no 

tempo aguardando por anos e anos a iniciativa da exequente.Sob outro 

enfoque, os princípios são diretrizes que se aplicam em todos os ramos 

processuais, bem como no tocante aos procedimentos executórios.Dispõe 

o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:Art. 5º. Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:(...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação. Este dispositivo trata do princípio da 

razoável duração do processo, que deve ser observado na execução 

fiscal em questão, onde o deslinde da causa não pode se prolongar no 

tempo aguardando a iniciativa efetiva da exequente ad aeternum, onde a 

executada, apesar de inadimplente, não pode ficar oprimida por uma 

execução que nunca terá fim.O direito fundamental trazido pelo 

constituinte derivado através da Emenda n. 45/2004, que modificou a 

ordem jurídica posta com o direito à “razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, implica em dois tipos 

de efeitos, o negativo e o positivo.O efeito negativo dos direitos 

fundamentais, como é cediço, protege o cidadão, mesmo o inadimplente, 

contra certas posições do Estado, exigindo-se deste um não fazer e, o 

efeito positivo o compele a agir.Diferente do que sempre alega a 

exequente, a Fazenda Pública não é uma parte processual comum, como 

outro particular qualquer, mas representa o Estado (gênero), pelo que as 

mazelas que notabilizam o problema das execuções fiscais traduzem, a 

um só tempo, uma insuficiência da figura do Estado como um todo 

indissociável, seja ele o Estado-juiz, o Estado-administração ou o 

Estado-legislador.Nesse diapasão, não se mostra plausível imputar culpa 

exclusiva ao cartório judicial ou à máquina judiciária a impossibilidade, 

humana e material, de impulsionar um número de processos que nem a 

própria exequente tem a capacidade de acompanhar e provocar. Dentro 

dessa perspectiva, seria teratológico permanecer a inadimplente ad 

aeternum oprimida por uma execução fiscal que tramita ao sabor das 

possibilidades.Então, repita-se, o efeito negativo do direito fundamental 

que combate e impede essa pretensão normativista da exequente, 

note-se, há muito rebatida no seio daqueles precedentes e o efeito 

positivo que o compele a, no mínimo, agir, dado que o impulso oficial, não é 

algo absoluto, não é um axioma intransponível. Continuando, o art. 620 do 

Código de Processo Civil ratifica a existência e pertinência do princípio da 

economia no andamento processual executivo. Assim, antes de se buscar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 496 de 913



a satisfação do credor, deve-se analisar se o procedimento utilizado para 

este fim, não causará sérios prejuízos ao devedor.Estabelece ainda, o 

princípio da economia processual, que deve ser evitado qualquer 

desperdício, seja de trabalho, de tempo e demais despesas na condução 

de um processo, bem como nos atos processuais, que possam travar o 

curso do mesmo.No mesmo sentido, cabe destacar o princípio da utilidade 

que expressa a ideia de que toda a execução deve ser útil ao credor. 

Porém, o processo executivo, ao mesmo tempo em que se coloca como 

ferramenta a serviço do credor, não pode servir como instrumento de 

mero castigo ou vingança contra o devedor. Nesse quadro, traz-se à 

colação excerto de Tribunal pátrio:TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

CONSUMADA. ANÁLISE DA MOROSIDADE. PRECEDENTES. DURAÇÃO 

RACIONAL DO PROCESSO. 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada em 

1980, pertinente a créditos de 1976 a 1979. Totalizando a paralisação com 

pedidos de suspensão e falta de diligência do exequente, a presente 

execução ficou estagnada por nada menos que 23 anos; 2. Considerada a 

historicidade das decisões deste Relator, o entendimento acolhido é 

aquele que, substanciado em inúmeros precedentes deste Egrégio 

Tribunal de Justiça, não admite a hibernação do exequente como fato 

desinfluente, para o fim de estabilização da situação jurídica do 

executado, que, apesar de inadimplente, não pode ficar oprimido ad 

aeternum por uma execução que tramita ao sabor das possibilidades; 3. 

Considerado que o exequente, mesmo nesta sede processual, não é outro 

senão a própria figura do Estado (gênero), se lhe aplicam os efeitos da 

duração racional do processo, que traduz direito fundamental mesmo do 

particular inadimplente; 4. Negado seguimento ao recurso com fulcro no 

art. 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - REEX: 

100248619808190001 RJ 0010024-86.1980.8.19.0001, Relator: DES. 

ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, Data de Julgamento: 16/05/2012, DECIMA 

SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 17/08/2012).Releva 

salientar, ademais, que a Lei de Introdução ao Código Civil em seu artigo 5º 

menciona que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 

ela se dirige e às exigências do bem comum”. Nesta base, operando-se 

uma análise crítica das propostas de aplicação sempre reimpressas pela 

Fazenda Pública e à luz de vetores como razoabilidade e estabilização da 

situação jurídica, vê-se que a continuidade de execuções infrutíferas 

consistem em proposta de aplicação desconectada da Constituição, 

considerada a duração racional de uma execução.Assim, mostra-se 

perfeitamente cabível o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que 

o processo não pode se prolongar no tempo aguardando por anos e anos 

a iniciativa da exequente.Logo, transcorrido o lapso temporal de mais de 

cinco anos desde a citação válida, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe. Dispositivo.Ante o exposto, 

RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito tributário, razão pela 

qual JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do art. 156, V, do 

CTN c/c art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.No mais, condeno a 

parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no 

importe a 10% sobre o valor da causa, caso esta tenha sido devidamente 

citada.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DHIEGO GUSTAVO 

MEDRADO, digitei.

Canarana, 05 de março de 2020

Soani Solange Wesolowski Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23729 Nr: 1538-97.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Z. Secco - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): C. Z. SECCO - ME, CNPJ: 

05904934000171. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Trata-se de execução fiscal em que transcorreram mais 

de 5 (cinco) anos desde a citação da parte executada sem que nenhum 

ato tendente à satisfação do crédito fosse adotado pela parte exequente. 

Vieram os autos conclusos.É o relatório. Fundamento.Verifica-se que o 

presente processo de execução fiscal encontra-se prescrito, porquanto o 

último marco interruptivo da prescrição ocorreu quando houve a citação 

do executado, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, observando-se ainda 

que durante o quinquênio que configurou a prescrição diante dos 

inúmeros pedidos de suspensão e diligências, todas sem êxito.Na redação 

original do art. 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional 

estabelecia que a interrupção da prescrição atinente aos débitos 

tributários ocorria com a citação pessoal feita ao devedor, que assim 

prelecionava: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva.Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pela citação 

pessoal feita ao devedor;Entretanto, a Lei Complementar 118/2005, 

alterando a redação do texto acima mencionado, consignou que a 

interrupção da prescrição ocorreria “pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal”. O Recurso Especial representativo de 

controvérsia n. 999.901/RS, exarado pela Primeira Seção do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do ilustre Ministro Luiz Fux, 

julgado em 13/05/2009, firmou entendimento, segundo o qual a Lei 

Complementar 118/2005, que alterou o art. 174, parágrafo único do CTN, 

por se tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente aos 

processos em curso, desde que a data do despacho que ordenou a 

citação do devedor seja posterior à sua vigência. Com efeito, a prescrição 

intercorrente (art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80) é configurada quando 

decorridos mais de cinco anos desde o término do período de suspensão 

do processo por um ano, sem a prática de qualquer ato tendente à efetiva 

satisfação do crédito exequendo. Não se ignora o teor da Súmula 106 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que é clara ao afirmar que a demora 

na realização dos atos processuais pelo mecanismo da Justiça não é 

motivo para o reconhecimento da inércia do exequente. Importante 

destacar que somando o tempo de tramitação do processo e a falta de 

diligências úteis e efetivas por parte da exequente, a presente execução 

está estagnada por mais de 5 (cinco) anos.Sobreleva ressaltar que a 

regra do art. 40 da Lei de Execução Fiscal não tem como finalidade tornar 

imprescritível a dívida fiscal, já que não resiste ao confronto com o art. 174 

do Código Tributário Nacional, consoante já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMISSÃO. 

PARALISAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS. ART. 40 DA LEF. ART 174 DO 

CTN. 1. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de 

pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também 

todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde 

que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. É 

possível arguir-se a prescrição intercorrente por meio de exceção de 

pré-executividade, sempre que demonstrada por prova documental 

inequívoca constante dos autos ou apresentada juntamente com a petição. 

3. Se a execução fiscal, ante a inércia do credor, permanece paralisada 

por mais de cinco anos, a partir do despacho que ordena a suspensão do 

feito, deve ser decretada a prescrição intercorrente suscitada pelo 

devedor. 4. Interrompida a prescrição, com a citação pessoal, e não 

havendo bens a penhorar, pode o exequente valer-se do art. 40 da LEF 

(Lei n.º 6.830/80), requerendo a suspensão do processo e, 

consequentemente, do prazo prescricional por um ano, ao término do qual 

recomeça a fluir a contagem até que se complete o lustro. 5. A regra do 

art. 40 da LEF não tem o condão de tornar imprescritível a dívida fiscal, já 

que não resiste ao confronto com o art. 174 do CTN. 6. Recurso especial 

improvido.” (RESP 613685/MG; RECURSO ESPECIAL 2003/0227179-9, 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Julgamento: 27/04/2004, DJ 

07.03.2005 p. 216).Logo, uma vez paralisada a execução por mais de 

cinco anos após o transcurso do prazo de suspensão da exigibilidade, por 

inércia da parte autora, o reconhecimento da prescrição intercorrente é 

medida que se impõe. A propósito, transcrevo o voto do Ministro Peçanha 

Martins, no julgamento do Recurso Especial n. 43.354-1/PR: “Não há direito 

sem lógica. O mencionado dispositivo legal – se referindo ao art. 40 da Lei 

n. 6.830/80 – prescreve a suspensão da execução fiscal, enquanto não 

localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, pelo prazo de um 

ano, após o que o processo será arquivado, procedendo-se ao seu 

desarquivamento caso aquelas circunstâncias desapareçam. Não quer 

isso dizer, porém, que o exequente deva permanecer inerte, esperando 
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uma “dádiva do céu” para localizar o executado ou seus bens.”No mesmo 

sentido, ainda aresto abaixo colacionado:EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 E ARTIGO 

174 DO CTN. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80 deve ser interpretado em 

harmonia com o disposto no artigo 174 do CTN. Após o transcurso de 05 

(cinco) anos sem manifestação da exequente, deve ser decretada a 

prescrição. Recurso improvido. (REsp 255118/RS, Rel. MinistroGARCIA 

VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20.06.2000, DJ 14.08.2000 p. 

156)Destarte, mostra-se perfeitamente cabível o reconhecimento da 

prescrição, tendo em vista que o processo não pode se prolongar no 

tempo aguardando por anos e anos a iniciativa da exequente.Sob outro 

enfoque, os princípios são diretrizes que se aplicam em todos os ramos 

processuais, bem como no tocante aos procedimentos executórios.Dispõe 

o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:Art. 5º. Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:(...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação. Este dispositivo trata do princípio da 

razoável duração do processo, que deve ser observado na execução 

fiscal em questão, onde o deslinde da causa não pode se prolongar no 

tempo aguardando a iniciativa efetiva da exequente ad aeternum, onde a 

executada, apesar de inadimplente, não pode ficar oprimida por uma 

execução que nunca terá fim.O direito fundamental trazido pelo 

constituinte derivado através da Emenda n. 45/2004, que modificou a 

ordem jurídica posta com o direito à “razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, implica em dois tipos 

de efeitos, o negativo e o positivo.O efeito negativo dos direitos 

fundamentais, como é cediço, protege o cidadão, mesmo o inadimplente, 

contra certas posições do Estado, exigindo-se deste um não fazer e, o 

efeito positivo o compele a agir.Diferente do que sempre alega a 

exequente, a Fazenda Pública não é uma parte processual comum, como 

outro particular qualquer, mas representa o Estado (gênero), pelo que as 

mazelas que notabilizam o problema das execuções fiscais traduzem, a 

um só tempo, uma insuficiência da figura do Estado como um todo 

indissociável, seja ele o Estado-juiz, o Estado-administração ou o 

Estado-legislador.Nesse diapasão, não se mostra plausível imputar culpa 

exclusiva ao cartório judicial ou à máquina judiciária a impossibilidade, 

humana e material, de impulsionar um número de processos que nem a 

própria exequente tem a capacidade de acompanhar e provocar. Dentro 

dessa perspectiva, seria teratológico permanecer a inadimplente ad 

aeternum oprimida por uma execução fiscal que tramita ao sabor das 

possibilidades.Então, repita-se, o efeito negativo do direito fundamental 

que combate e impede essa pretensão normativista da exequente, 

note-se, há muito rebatida no seio daqueles precedentes e o efeito 

positivo que o compele a, no mínimo, agir, dado que o impulso oficial, não é 

algo absoluto, não é um axioma intransponível. Continuando, o art. 620 do 

Código de Processo Civil ratifica a existência e pertinência do princípio da 

economia no andamento processual executivo. Assim, antes de se buscar 

a satisfação do credor, deve-se analisar se o procedimento utilizado para 

este fim, não causará sérios prejuízos ao devedor.Estabelece ainda, o 

princípio da economia processual, que deve ser evitado qualquer 

desperdício, seja de trabalho, de tempo e demais despesas na condução 

de um processo, bem como nos atos processuais, que possam travar o 

curso do mesmo.No mesmo sentido, cabe destacar o princípio da utilidade 

que expressa a ideia de que toda a execução deve ser útil ao credor. 

Porém, o processo executivo, ao mesmo tempo em que se coloca como 

ferramenta a serviço do credor, não pode servir como instrumento de 

mero castigo ou vingança contra o devedor. Nesse quadro, traz-se à 

colação excerto de Tribunal pátrio:TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

CONSUMADA. ANÁLISE DA MOROSIDADE. PRECEDENTES. DURAÇÃO 

RACIONAL DO PROCESSO. 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada em 

1980, pertinente a créditos de 1976 a 1979. Totalizando a paralisação com 

pedidos de suspensão e falta de diligência do exequente, a presente 

execução ficou estagnada por nada menos que 23 anos; 2. Considerada a 

historicidade das decisões deste Relator, o entendimento acolhido é 

aquele que, substanciado em inúmeros precedentes deste Egrégio 

Tribunal de Justiça, não admite a hibernação do exequente como fato 

desinfluente, para o fim de estabilização da situação jurídica do 

executado, que, apesar de inadimplente, não pode ficar oprimido ad 

aeternum por uma execução que tramita ao sabor das possibilidades; 3. 

Considerado que o exequente, mesmo nesta sede processual, não é outro 

senão a própria figura do Estado (gênero), se lhe aplicam os efeitos da 

duração racional do processo, que traduz direito fundamental mesmo do 

particular inadimplente; 4. Negado seguimento ao recurso com fulcro no 

art. 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - REEX: 

100248619808190001 RJ 0010024-86.1980.8.19.0001, Relator: DES. 

ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, Data de Julgamento: 16/05/2012, DECIMA 

SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 17/08/2012).Releva 

salientar, ademais, que a Lei de Introdução ao Código Civil em seu artigo 5º 

menciona que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 

ela se dirige e às exigências do bem comum”. Nesta base, operando-se 

uma análise crítica das propostas de aplicação sempre reimpressas pela 

Fazenda Pública e à luz de vetores como razoabilidade e estabilização da 

situação jurídica, vê-se que a continuidade de execuções infrutíferas 

consistem em proposta de aplicação desconectada da Constituição, 

considerada a duração racional de uma execução.Assim, mostra-se 

perfeitamente cabível o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que 

o processo não pode se prolongar no tempo aguardando por anos e anos 

a iniciativa da exequente.Logo, transcorrido o lapso temporal de mais de 

cinco anos desde a citação válida, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe. Dispositivo.Ante o exposto, 

RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito tributário, razão pela 

qual JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do art. 156, V, do 

CTN c/c art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.No mais, condeno a 

parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no 

importe a 10% sobre o valor da causa, caso esta tenha sido devidamente 

citada.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DHIEGO GUSTAVO 

MEDRADO, digitei.

Canarana, 05 de março de 2020

Soani Solange Wesolowski Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24491 Nr: 2300-16.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Islias Rodrigues Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISLIAS RODRIGUES FREITAS, Cpf: 

01610876121, Rg: 1633272-5, Filiação: Teresa Gomes Rodrigues Freitas e 

Edson de Souza Freitas, data de nascimento: 04/05/1987, brasileiro(a), 

natural de Nova Xavantina-MT, casado(a), cabelereiro, Telefone 

96180930. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Trata-se de execução fiscal em que transcorreram mais 

de 5 (cinco) anos desde a citação da parte executada sem que nenhum 

ato tendente à satisfação do crédito fosse adotado pela parte exequente. 

Vieram os autos conclusos.É o relatório. Fundamento.Verifica-se que o 

presente processo de execução fiscal encontra-se prescrito, porquanto o 

último marco interruptivo da prescrição ocorreu quando houve a citação 

do executado, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, observando-se ainda 

que durante o quinquênio que configurou a prescrição diante dos 

inúmeros pedidos de suspensão e diligências, todas sem êxito.Na redação 

original do art. 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional 

estabelecia que a interrupção da prescrição atinente aos débitos 

tributários ocorria com a citação pessoal feita ao devedor, que assim 

prelecionava: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva.Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pela citação 

pessoal feita ao devedor;Entretanto, a Lei Complementar 118/2005, 

alterando a redação do texto acima mencionado, consignou que a 

interrupção da prescrição ocorreria “pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal”. O Recurso Especial representativo de 
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controvérsia n. 999.901/RS, exarado pela Primeira Seção do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do ilustre Ministro Luiz Fux, 

julgado em 13/05/2009, firmou entendimento, segundo o qual a Lei 

Complementar 118/2005, que alterou o art. 174, parágrafo único do CTN, 

por se tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente aos 

processos em curso, desde que a data do despacho que ordenou a 

citação do devedor seja posterior à sua vigência. Com efeito, a prescrição 

intercorrente (art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80) é configurada quando 

decorridos mais de cinco anos desde o término do período de suspensão 

do processo por um ano, sem a prática de qualquer ato tendente à efetiva 

satisfação do crédito exequendo. Não se ignora o teor da Súmula 106 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que é clara ao afirmar que a demora 

na realização dos atos processuais pelo mecanismo da Justiça não é 

motivo para o reconhecimento da inércia do exequente. Importante 

destacar que somando o tempo de tramitação do processo e a falta de 

diligências úteis e efetivas por parte da exequente, a presente execução 

está estagnada por mais de 5 (cinco) anos.Sobreleva ressaltar que a 

regra do art. 40 da Lei de Execução Fiscal não tem como finalidade tornar 

imprescritível a dívida fiscal, já que não resiste ao confronto com o art. 174 

do Código Tributário Nacional, consoante já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMISSÃO. 

PARALISAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS. ART. 40 DA LEF. ART 174 DO 

CTN. 1. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de 

pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também 

todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde 

que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. É 

possível arguir-se a prescrição intercorrente por meio de exceção de 

pré-executividade, sempre que demonstrada por prova documental 

inequívoca constante dos autos ou apresentada juntamente com a petição. 

3. Se a execução fiscal, ante a inércia do credor, permanece paralisada 

por mais de cinco anos, a partir do despacho que ordena a suspensão do 

feito, deve ser decretada a prescrição intercorrente suscitada pelo 

devedor. 4. Interrompida a prescrição, com a citação pessoal, e não 

havendo bens a penhorar, pode o exequente valer-se do art. 40 da LEF 

(Lei n.º 6.830/80), requerendo a suspensão do processo e, 

consequentemente, do prazo prescricional por um ano, ao término do qual 

recomeça a fluir a contagem até que se complete o lustro. 5. A regra do 

art. 40 da LEF não tem o condão de tornar imprescritível a dívida fiscal, já 

que não resiste ao confronto com o art. 174 do CTN. 6. Recurso especial 

improvido.” (RESP 613685/MG; RECURSO ESPECIAL 2003/0227179-9, 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Julgamento: 27/04/2004, DJ 

07.03.2005 p. 216).Logo, uma vez paralisada a execução por mais de 

cinco anos após o transcurso do prazo de suspensão da exigibilidade, por 

inércia da parte autora, o reconhecimento da prescrição intercorrente é 

medida que se impõe. A propósito, transcrevo o voto do Ministro Peçanha 

Martins, no julgamento do Recurso Especial n. 43.354-1/PR: “Não há direito 

sem lógica. O mencionado dispositivo legal – se referindo ao art. 40 da Lei 

n. 6.830/80 – prescreve a suspensão da execução fiscal, enquanto não 

localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, pelo prazo de um 

ano, após o que o processo será arquivado, procedendo-se ao seu 

desarquivamento caso aquelas circunstâncias desapareçam. Não quer 

isso dizer, porém, que o exequente deva permanecer inerte, esperando 

uma “dádiva do céu” para localizar o executado ou seus bens.”No mesmo 

sentido, ainda aresto abaixo colacionado:EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 E ARTIGO 

174 DO CTN. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80 deve ser interpretado em 

harmonia com o disposto no artigo 174 do CTN. Após o transcurso de 05 

(cinco) anos sem manifestação da exequente, deve ser decretada a 

prescrição. Recurso improvido. (REsp 255118/RS, Rel. MinistroGARCIA 

VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20.06.2000, DJ 14.08.2000 p. 

156)Destarte, mostra-se perfeitamente cabível o reconhecimento da 

prescrição, tendo em vista que o processo não pode se prolongar no 

tempo aguardando por anos e anos a iniciativa da exequente.Sob outro 

enfoque, os princípios são diretrizes que se aplicam em todos os ramos 

processuais, bem como no tocante aos procedimentos executórios.Dispõe 

o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:Art. 5º. Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:(...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação. Este dispositivo trata do princípio da 

razoável duração do processo, que deve ser observado na execução 

fiscal em questão, onde o deslinde da causa não pode se prolongar no 

tempo aguardando a iniciativa efetiva da exequente ad aeternum, onde a 

executada, apesar de inadimplente, não pode ficar oprimida por uma 

execução que nunca terá fim.O direito fundamental trazido pelo 

constituinte derivado através da Emenda n. 45/2004, que modificou a 

ordem jurídica posta com o direito à “razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, implica em dois tipos 

de efeitos, o negativo e o positivo.O efeito negativo dos direitos 

fundamentais, como é cediço, protege o cidadão, mesmo o inadimplente, 

contra certas posições do Estado, exigindo-se deste um não fazer e, o 

efeito positivo o compele a agir.Diferente do que sempre alega a 

exequente, a Fazenda Pública não é uma parte processual comum, como 

outro particular qualquer, mas representa o Estado (gênero), pelo que as 

mazelas que notabilizam o problema das execuções fiscais traduzem, a 

um só tempo, uma insuficiência da figura do Estado como um todo 

indissociável, seja ele o Estado-juiz, o Estado-administração ou o 

Estado-legislador.Nesse diapasão, não se mostra plausível imputar culpa 

exclusiva ao cartório judicial ou à máquina judiciária a impossibilidade, 

humana e material, de impulsionar um número de processos que nem a 

própria exequente tem a capacidade de acompanhar e provocar. Dentro 

dessa perspectiva, seria teratológico permanecer a inadimplente ad 

aeternum oprimida por uma execução fiscal que tramita ao sabor das 

possibilidades.Então, repita-se, o efeito negativo do direito fundamental 

que combate e impede essa pretensão normativista da exequente, 

note-se, há muito rebatida no seio daqueles precedentes e o efeito 

positivo que o compele a, no mínimo, agir, dado que o impulso oficial, não é 

algo absoluto, não é um axioma intransponível. Continuando, o art. 620 do 

Código de Processo Civil ratifica a existência e pertinência do princípio da 

economia no andamento processual executivo. Assim, antes de se buscar 

a satisfação do credor, deve-se analisar se o procedimento utilizado para 

este fim, não causará sérios prejuízos ao devedor.Estabelece ainda, o 

princípio da economia processual, que deve ser evitado qualquer 

desperdício, seja de trabalho, de tempo e demais despesas na condução 

de um processo, bem como nos atos processuais, que possam travar o 

curso do mesmo.No mesmo sentido, cabe destacar o princípio da utilidade 

que expressa a ideia de que toda a execução deve ser útil ao credor. 

Porém, o processo executivo, ao mesmo tempo em que se coloca como 

ferramenta a serviço do credor, não pode servir como instrumento de 

mero castigo ou vingança contra o devedor. Nesse quadro, traz-se à 

colação excerto de Tribunal pátrio:TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

CONSUMADA. ANÁLISE DA MOROSIDADE. PRECEDENTES. DURAÇÃO 

RACIONAL DO PROCESSO. 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada em 

1980, pertinente a créditos de 1976 a 1979. Totalizando a paralisação com 

pedidos de suspensão e falta de diligência do exequente, a presente 

execução ficou estagnada por nada menos que 23 anos; 2. Considerada a 

historicidade das decisões deste Relator, o entendimento acolhido é 

aquele que, substanciado em inúmeros precedentes deste Egrégio 

Tribunal de Justiça, não admite a hibernação do exequente como fato 

desinfluente, para o fim de estabilização da situação jurídica do 

executado, que, apesar de inadimplente, não pode ficar oprimido ad 

aeternum por uma execução que tramita ao sabor das possibilidades; 3. 

Considerado que o exequente, mesmo nesta sede processual, não é outro 

senão a própria figura do Estado (gênero), se lhe aplicam os efeitos da 

duração racional do processo, que traduz direito fundamental mesmo do 

particular inadimplente; 4. Negado seguimento ao recurso com fulcro no 

art. 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - REEX: 

100248619808190001 RJ 0010024-86.1980.8.19.0001, Relator: DES. 

ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, Data de Julgamento: 16/05/2012, DECIMA 

SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 17/08/2012).Releva 

salientar, ademais, que a Lei de Introdução ao Código Civil em seu artigo 5º 

menciona que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 

ela se dirige e às exigências do bem comum”. Nesta base, operando-se 

uma análise crítica das propostas de aplicação sempre reimpressas pela 

Fazenda Pública e à luz de vetores como razoabilidade e estabilização da 

situação jurídica, vê-se que a continuidade de execuções infrutíferas 

consistem em proposta de aplicação desconectada da Constituição, 

considerada a duração racional de uma execução.Assim, mostra-se 

perfeitamente cabível o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que 

o processo não pode se prolongar no tempo aguardando por anos e anos 

a iniciativa da exequente.Logo, transcorrido o lapso temporal de mais de 
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cinco anos desde a citação válida, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe. Dispositivo.Ante o exposto, 

RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito tributário, razão pela 

qual JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do art. 156, V, do 

CTN c/c art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.No mais, condeno a 

parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no 

importe a 10% sobre o valor da causa, caso esta tenha sido devidamente 

citada.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DHIEGO GUSTAVO 

MEDRADO, digitei.

Canarana, 05 de março de 2020

Soani Solange Wesolowski Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000170-89.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DA SILVA FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000170-89.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: JOSUE DA SILVA FARIAS 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. A parte exequente pleiteou requerendo a penhora 

online do crédito. O artigo 835 do Código de Processo Civil indica o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantia da 

execução. O artigo 854, do Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de penhora online, e em consequência, PROCEDA-SE pelo 

sistema BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no 

CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos. Realizado o 

bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e depósito, e 

intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal. 

Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 23 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000031-06.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIO RENE LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000031-06.2018.8.11.0029. REQUERENTE: EDIVANIO RENE LOPES 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, ALTERE-SE A 

CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não assiste razão à parte 

exequida, devendo pagar a multa por litigância, nos termos do art. 98, §4º 

do CPC. A parte exequente pleiteou requerendo a penhora online do 

crédito. O artigo 835 do Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução. O artigo 

854, do Código de Processo Civil, torna perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens para 

garantia da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora 

online, e em consequência, PROCEDA-SE pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos. Realizado o bloqueio do 

numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e depósito, e intime-se o 

executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal. Em sendo 

infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 23 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-73.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA DA SILVA ALVES DE ASSIS OAB - TO6738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 19062344, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca da audiência de tentativa de conciliação redesignada 

automaticamente para o dia 16/05/2019, às 14h50min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 02 

de março de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON LEITE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

eis que incontroversos, conforme comprovante de depósito de Id 

20606621, observando-se a conta bancária indicada no Id. 21029313. 

Sem prejuízo, abra-se vista dos autos a parte promovida para que se 

manifeste acerca da petição de Id. 21029313. Às providências. 
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Cumpra-se. Canarana, 25 de junho de 2019. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-05.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 8010094-05.2017.8.11.0029 Ação de cobrança – direito 

administrativo SENTENÇA Vistos. WALDERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

qualificada na exordial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO 

DE CANARANA, aos fundamentos que no ano de 2012, a requerida não 

teve o reajuste nos vencimentos básicos decorrente da modificação do 

piso nacional e que as aulas excedentes não tiveram o pagamento de 

verbas reflexas. Com a inicial juntou documentos. A requerida, citada 

contestou, se conformando parcialmente com o pleito da autora, no que 

tange à questão do piso nacional, mas negando a incidência de verbas 

reflexas nas aulas excedentes. Juntou documentos. A requerente 

impugnou. As partes postularam pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relato. DECIDO. PRIMEIRO PONTO: piso nacional proporcional à jornada de 

trabalho. O piso nacional deve ser adequado às disposições regentes da 

matéria. Com efeito sendo aplicáveis o artigo 2º, “caput” e § 3º, da Lei n. 

11.378/2008. “Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 

(novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, 

na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. ... § 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de 

trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput 

deste artigo.” Sendo o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, 

piso este para uma jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria 

do MEC. Então, considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, 

deve ter o piso proporcional a isso, restando o piso estes professores em 

R$ 1.088,25. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 

7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 

Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o 

artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a 

correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora 

municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido 

dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais 

advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do 

mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF 

reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial 

nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a 

incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a 

remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de 

mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos 

declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 

11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 

4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito 

ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. 

Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 

(201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de 

Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).” Como a parte autora percebia 

naquele ano vencimentos de R$ 1.408,93 (Janeiro e Fevereiro) e R$ 

1.595,33 (Março a Dezembro), de fato, o vencimento da autora já está 

além do piso nacional. Quanto à proporcionalidade do reajuste de 22,22% 

dado naquela ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o 

primeiro nível da carreira, porquanto, o modo como será readequada a 

tabela dos diversos níveis da carreira, deve ser procedida conforme a 

conveniência do Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de 

isonomia, conceder o mesmo percentual de aumento, quando há vedação 

expressa nesse sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF. 

“SÚMULA VINCULANTE Nº 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.” A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, 

como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em 

regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o 

magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, 

consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X da Constituição Federal 

(CF), reger a situação através da edição de lei municipal. Resta, portanto, 

prejudicado o pedido da autora quanto à equiparação do piso ao seu 

respectivo nível de carreira. SEGUNDO PONTO: aulas excedentes e 

verbas remuneratórias reflexas. Vem a lume para regência do caso, a 

aplicação da norma geral dos servidores municipais de Canarana/MT – Lei 

Complementar n. 028/2002: “Art. 60. Vencimento é a retribuição pecuniária 

pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, classes, níveis e 

referências e somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 61. 

Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.” A lei 

municipal define vencimento como sendo o salário-base do servidor (artigo 

60). E a remuneração, como todas as verbas permanentes ou temporárias 

que incidem no caso concreto (artigo 61). Na Lei Complementar n. 

100/2011, está a forma pela qual se deve calcular o adicional de férias: 

“Art. 61. Independentemente de solicitação, será paga ao profissional da 

educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração correspondente ao período de férias.” A previsão é a 

mesma da Lei Complementar n. 28/2002: “Art. 73. (…) § 1º. 

Independentemente de solicitação, será pago o servidor, por ocasião das 

férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao 

período de férias.” Segundo o art. 155 da Lei Complementar 28/2002: “Art. 

155. A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário 

previsto na Constituição Federal, corresponderá a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de 

efetivo exercício no respectivo ano. (…) § 2º. Nos casos de servidores 

que percebam horas extras com habitualidade, a Administração poderá 

pagar a gratificação natalina calculada sobre a média da remuneração do 

ano.” Tanto no caso do terço de férias, quanto no décimo-terceiro, resta 

expressamente disposto em lei que as verbas incidem sobre a 

remuneração do servidor municipal de Canarana/MT. E como a 

remuneração engloba vantagens permanentes e temporárias (artigo 61 da 

Lei Complementar n. 028/2002), então as aulas excedentes (fl. 14) também 

devem ser consideradas como remuneração, o que não poderia atingir, 

como regra, outras vantagens pecuniárias, porque as aulas excedentes 

configuram verdadeiro serviço a maior praticado pelos professores. 

Todavia, o adicional de tempo de serviço, previsto no artigo 164 da Lei 

Complementar n. 028/2002, não incide sobre a remuneração, por falta de 

previsão legal, portanto, não poderá ser concedido. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, apenas procedente quanto ao pedido do reconhecimento das 

verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário que 

deverão levar em conta também a base de cálculo das aulas excedentes, 

e improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentado. Condeno 

ainda o Município ao pagamento de 10% do valor do proveito obtido pela 

autora, a título de honorários de sucumbência, cujo valor será apurado, 

juntamente, com o efetivo valor a pagar, em sede de liquidação de 

sentença. O valor devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 

509 e ss. do NCPC). Correção monetária desde a data em que deveriam 

ter sido pagas as verbas reflexas, tendo como referência dezembro/2012 

(inteligência da Súmula n. 43 do STJ). Índice de correção pelo IPCA. Nesse 

sentido: (...) 2. Diante da declaração de inconstitucionalidade por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal 

Federal (ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF), a Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.270.439/PR, julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos, assentou o entendimento de que, nas condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção 

monetária deveria ser calculada com base no Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do AgRg na PET na ExeMS 

8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, 
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julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015) Juros de mora desde a citação 

válida no processo de conhecimento (artigo 240 do NCPC), tendo por base 

legal a remuneração básica e juros legais da caderneta de poupança 

(artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido: 1. No pagamento de verbas 

remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros moratórios incidem 

da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.º 

do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior a 24/8/2001, data de 

publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o art. 1.º-F à 

Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 

2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30/6/2009, que deu nova 

redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) no percentual 

estabelecido para caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei n. 

11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 1125190/PR, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, 

DJe 23/02/2016) Sem custas (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 25 de setembro de 2017. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-76.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HERCULANO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 21537586 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 08/08/2019, às 17h10min(MT), que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 11 de julho de 

2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-74.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DA SILVA FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000171-74.2017.8.11.0029. REQUERENTE: JOSUE DA SILVA FARIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. A parte exequente pleiteou 

requerendo a penhora online do crédito. O artigo 835 do Código de 

Processo Civil indica o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantia da execução. O artigo 854, do Código de Processo Civil, 

torna perfeitamente viável o bloqueio e penhora de eventual numerário 

porventura existente em contas bancárias dos devedores, mormente em 

face da ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, 

bem como inexistência de bens para garantia da execução. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

PROCEDA-SE pelo sistema BACENJUD, determinando o bloqueio online de 

valores até o montante do débito executado que eventualmente for 

encontrado em contas bancárias pertencentes ao executado, cujo nº de 

inscrição no CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos. 

Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e 

depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no 

prazo legal. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de 

bloqueio, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 23 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 5 de novembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22728 Nr: 533-40.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina Fernandes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, WALTER LOPES 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Pereira da Silva - 

OAB:12672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Fábio Roberto Ucker - OAB:

 ....e HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Fazenda Pública, no valor de 

R$ 25.343,25 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e 

cinco centavos).Por fim, DETERMINO:Expeça-se o PRECATÓRIO por meio 

do sistema SRP, conforme o valor da execução.O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido de acordo com o modelo constante do Anexo I do 

Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia dos documentos 

previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e deverá ser 

encaminhado ao órgão responsável pela representação jurídica do ente 

federativo devedor, via postal com aviso de recebimento (se os autos 

forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos forem 

eletrônicos).Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria 

deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença 

de extinção pelo cumprimento da obrigação.Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM.Em seguida, deverá encaminhar 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do 

Provimento 11/2017-CM.Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para 

realização de sequestro do valor líquido atualizado.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49086 Nr: 1246-39.2015.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE BARBOSA LAROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Marilene Barbosa 

Laroque em face do Município de Canarana/MT.

Às fls. 138/143 a Fazenda Pública apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando excesso na execução quanto ao 

valor base utilizado para a realização dos cálculos.

Manifestação da exequente fls. 145.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Analisando os fundamentos expostos na impugnação à execução, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 502 de 913



entendo que razão assiste ao impugnante, em conformidade com a 

sentença proferida nestes autos e ratificada pelo Tribunal Superior, a qual 

reconheceu o direito da autora com relação às verbas reflexas de terço 

de férias e de décimo terceiro salário levando em conta a base de cálculo 

das aulas excedentes.

Dessa forma, reconhecendo o excesso na execução no valor de R$ 

2.807,86 (dois mil oitocentos e sete reais e oitenta e seis centavos), 

ACOLHO a impugnação à execução apresentada pela executada às fls. 

138/143 e HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Fazenda Pública, no 

valor de R$ 3.201,26 (três mil duzentos e um reais e vinte e seis 

centavos).

Por fim, DETERMINO:

Em seguida, com fulcro no artigo 535, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) ao 

Município requerido, nos termos da norma acima mencionada, para que o 

ente público efetue o pagamento do valor do crédito a exequente em até 

02 (dois) meses, devendo o valor ser depositado na conta bancária a ser 

indicada por ela.

Mas antes, intime-se a exequente para que informe, no prazo de 15 

(quinze) dias, os dados bancários para a transferência do montante.

Feito o pagamento, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito em 

05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação de seu 

crédito.

Intime-se a parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49516 Nr: 1549-53.2015.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Scapini Gross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Neusa Scapini Gross 

em face do Município de Canarana/MT.

Às fls. 117/122 a Fazenda Pública apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando excesso na execução quanto ao 

valor base utilizado para a realização dos cálculos.

Manifestação da exequente fls. 124.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Analisando os fundamentos expostos na impugnação à execução, 

entendo que razão assiste ao impugnante, em conformidade com a 

sentença proferida nestes autos e ratificada pelo Tribunal Superior, a qual 

reconheceu o direito da autora com relação às verbas reflexas de terço 

de férias e de décimo terceiro salário levando em conta a base de cálculo 

das aulas excedentes.

Dessa forma, reconhecendo o excesso na execução no valor de R$ 

4.984,98 (quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos), ACOLHO a impugnação à execução apresentada pela 

executada às fls. 117/122 e HOMOLOGO o cálculo apresentado pela 

Fazenda Pública, no valor de R$ 2.785,47 (dois mil setecentos e oitenta e 

cinco reais e quarenta e sete centavos).

Por fim, DETERMINO:

Em seguida, com fulcro no artigo 535, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) ao 

Município requerido, nos termos da norma acima mencionada, para que o 

ente público efetue o pagamento do valor do crédito a exequente em até 

02 (dois) meses, devendo o valor ser depositado na conta bancária a ser 

indicada por ela.

Mas antes, intime-se a exequente para que informe, no prazo de 15 

(quinze) dias, os dados bancários para a transferência do montante.

Feito o pagamento, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito em 

05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação de seu 

crédito.

Intime-se a parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49517 Nr: 1550-38.2015.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Nair Cairan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Fazenda Pública, no valor de R$ 

1.657,89 (um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove 

centavos).Por fim, DETERMINO:Expeça-se o PRECATÓRIO por meio do 

sistema SRP, conforme o valor da execução.O Ofício Requisitório deverá 

ser expedido de acordo com o modelo constante do Anexo I do Provimento 

11/2017-CM, acompanhado de cópia dos documentos previstos no §1º do 

art. 4º do referido Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão 

responsável pela representação jurídica do ente federativo devedor, via 

postal com aviso de recebimento (se os autos forem físicos), ou via 

intimação no sistema PJE (se os autos forem eletrônicos).Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação.Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM.Em seguida, deverá encaminhar ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, 

cópia do cálculo de liquidação e da certidão supramencionada, para 

apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do Provimento 

11/2017-CM.Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização 

de sequestro do valor líquido atualizado.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001190-62.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BORGES LEAL NETO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão da Oficial de Justiça, Id 29761129.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000816-46.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIZ ARAUJO CAMARA (AUTOR(A))

ANA PAULA DE OLIVEIRA LOPES CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA GUIMARAES (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT PRIMEIRA VARA 
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1000816-46.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

decurso do prazo para manifestação da parte autora, impulsiono o 

presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, 

devendo para tanto informar o endereço atualizado do requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000739-37.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000739-37.2019.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro a prioridade de 

tramitação do processo, com fulcro no artigo 71 do Estatuto do Idoso. III. 

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do Código de Processo Civil. IV. No que tange ao pedido 

de tutela de urgência, são imprescindíveis para seu deferimento conforme 

art. 300 do Código de Processo Civil: 1) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Analisando detidamente 

os fatos narrados na inicial e os documentos apresentados nesta quadra 

de cognição, constata-se que, quando da lavratura do documento que 

constituiu o débito questionado, decorrente de suposta irregularidade no 

medidor de energia elétrica, fora cumprida pela requerida o disposto no 

art. 129, § 2°, da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, com entrega ao 

consumidor da cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 663743. 

Consta nesse documento (fl. 28) que o medidor da unidade consumidora 

apresentou “anormalidade”, provocando faturamento inferior ao correto, o 

que deu origem aos valores cobrados pela requerida. Além do mais, no 

mesmo documento, consta advertência de que, caso a consumidora 

discordasse da cobrança, poderia apresentar recurso administrativo no 

prazo legal de 30 (trinta) dias; e que, se não apresentasse manifestação, 

poderia resultar na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Desse modo, considerando que a requerente foi notificada dos 

procedimentos administrativos, não há que se falar em ilegalidade nesse 

sentido. Os elementos apresentados, neste momento processual, apontam 

que as determinações do § 4° do referido dispositivo foram antendidas 

pela empresa concessionária de energia elétrica, isto é, possibilitando ao 

consumidor a opção pela perícia técnica do medidor, ou de eventual 

avaliação técnica (§§ 6° e 7°), conforme consta da carta ao cliente de fl. 

28. Assim, não há probabilidade do direito invocado, por verificar, nesta 

fase perfunctória, regularidade no procedimento de recuperação de 

consumo não faturado, pois, em tais casos, o Superior Tribunal de Justiça 

possui jurisprudência pacífica no sentido de ser possível a suspensão do 

fornecimento de energia para casos de pagamento de valores aferidos em 

procedimento de recuperação de consumo por fraude no medidor. 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO 

CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO 

CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO 

RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A 

concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao 

corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além 

das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à 

recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar 

débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos 

antecedentes. (...) (...) Como demonstrado acima, em relação a débitos 

pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo 

consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu 

cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por 

recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do 

serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de 

pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza 

pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência 

do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público 

observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do 

consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a 

averiguação unilateral da dívida. (...) TESE REPETITIVA 15. Para fins dos 

arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia 

repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo 

efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde 

que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de 

energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento 

do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias 

anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 

90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de 

a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da 

dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de 

retroação.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1412433/RS, relator Ministro 

Herman Benjamin, DJe 28/09/2018 – sem grifo no original) Diante do 

exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. I. Citem-se e intimem-se 

as partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem à audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e 

realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) desta Comarca (art. 334 Código de Processo Civil). Advirta-se 

às partes que a ausência injustificada à audiência de conciliação será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8°, Código de Processo Civil). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, Código de Processo Civil), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do Código de Processo 

Civil. Advirta-se à parte requerida que a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do Código de 

Processo Civil). II. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para 

impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351, do Código de Processo 

Civil). III. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 

13 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002072-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RODRIGUES BRIANEZE WISNIESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA (REU)

ILZA LIMA DO ESPIRITO SANTO (REU)

MARIA DE LOURDES MOURA DE ARAUJO (REU)

IZAIAS CORREA DA COSTA (REU)

DAGNEL CORREA DA COSTA (REU)

BENEDITA MARILZA CORREA DA COSTA (REU)

RONALDO MESSIAS CORREA DA COSTA (REU)

ROOSEVELT CORREA DA COSTA (REU)

torquato salviano borges (REU)

LUIS ANTONIO CORREIA DA COSTA (REU)

LUISA CORREA DA COSTA (REU)

LUCIA CORREA DA COSTA SOUZA (REU)

MARELUCE CORREA DA COSTA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca das devoluções das correspondências que postaram as 

cartas de citação dos requeridos João Batista Correa da Costa e Vanda 

"não existe o nr."; Lucia Correa da Costa Souza "não procurado"; Luis 

Antonio Correa da Costa e Marileide "endereço insuficiente"; Luisa Correa 

da Costas "mudou-se" e Ronaldo Messuas Correa da Costa e Gleiciane 

"não existe o nr".
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81200 Nr: 1568-40.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria Naclerio do Nascimento ou Célia Maria 

Naclerio de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14.305, Bianca Reis Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18.329, Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Cumpra-se integralmente a sentença prolatada no dia 

23.11.2018.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85822 Nr: 3713-69.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando o teor da manifestação do INSS à fl. 173, expeçam-se as 

requisições de pequeno valor nos importes de: R$ 37.714,94 referente ao 

valor da condenação e R$ 1.885,75 dos honorários advocatícios, tal qual 

requerido no pedido de cumprimento de sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 120992 Nr: 3200-96.2019.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Tessarolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. III. Cite-se a requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem à audiência 

de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334 CPC). Advirtam-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte 

requerida a não apresentação de contestação importará na aplicação da 

revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora (art. 344, CPC).Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão.IV. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias.V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84904 Nr: 3282-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzeni Noleto Meira, GILBERTO JOSE DETONI, 

EMILIANO ALEIXO DE MEIRA DETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA 

MARTINS - OAB:10685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, DECRETO a INTERDIÇÃO de 

Emiliano Aleixo de Meira Detoni declarando-o incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, o que faço com base no artigo 4°, 

inciso III do Código Civil, com redação dada pela Lei n° 13.146/2015. 

Nomeio-lhe como curadores definitivos, seus genitores Gilberto José 

Detoni e Deuseni Noleto Meira, com fulcro no artigo 1.775, § 1º do Código 

Civil e art. 755, §1°, do CPC. EXPEÇA-SE o respectivo termo. a) 

DETERMINO a extração de ofício, remetendo-o ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos (art. 15, inciso II da 

CF/88);b) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.c) PUBLIQUE-SE, tanto na 

imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro 

do intervalo de 10 (dez) dias, na forma dos art. 9.º, inciso III do Código Civil 

de 2002 e art. 755, §3°, do Novo Código de Processo Civil.d) PUBLIQUE-SE 

na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, pelo período de 6 (seis) meses, na forma do art. 753, §3° do 

NCPC.e) Sem condenação em custas ou honorários de advogado.f) 

Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais 

ser requerido pelas partes, arquivem-se os presentes autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105525 Nr: 2111-72.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Policarpo Angêlo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, RONAN DAVID ACOSTA - OAB:26068/O

 Vistos.

I. Redesigno o ato para o dia 17 de setembro de 2020 ás 15h30min, 

devendo a oitiva daqueles que residir fora da comarca ser realizada por 

precatória.

II. Homologo a desistência da testemunha Renan.

III. Atende-se a gestora no controle de qualidade de conferência dos atos, 

para o modo de evitar-se desperdiço de tempo.

 IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 113976 Nr: 215-57.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Henrique de Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 Vistos.

I. Homologo a desistência do policial Tiago e concedo o prazo de até 15 

dias para as partes apresentarem o endereço da testemunha Jonatas, sob 

pena de preclusão.
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II. Redesigno o ato para o dia 17 de Setembro de 2020 ás 16h30min , para 

o modo de ouvir as testemunhas Gessica, Geovana e Jonatas.

III. Aguarde-se o retorno das missivas.

IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35158 Nr: 968-29.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Braga de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença formulado em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Recebidos os valores referentes à condenação, com a expedição dos 

respectivos alvarás, as partes nada manifestaram.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, o que faço com fundamento no artigo 

513, ‘caput’, c/c 924, II, do Código Processual Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do Código de Processo Civil, procedendo-se à remessa 

do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de 

novo despacho.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40002 Nr: 2412-63.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Bitencourt Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por DÉRCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, objetivando, em síntese o recebimento de valores 

referentes a honorários advocatícios.

Intimado a manifestar, o requerido postulou a extinção do feito.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

 Decido.

 Acolho o argumento apresentado pelo INSS, considerando para tanto que 

o pedido de cumprimento de sentença deve ser formulado nos autos da 

ação correspondente, que, neste caso, por se tratar de recebimento de 

honorários advocatícios em sede de embargos, deve ser ali pleiteado, 

conforme estabelece o art. 516, II, do Código de Processo Civil, bem como 

prevê o art. 24, § 1° da Lei n° 8.906/1994.

Dessa maneira, pelas razões apresentadas, revogo a decisão de 

3.4.2019, de maneira a indeferir o pedido de cumprimento de sentença 

formulado às fls. 229/230.

DISPOSITIVO

Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 513, 

‘caput’; 771, parágrafo único, e 330, III, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

 Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do Código de Processo Civil, procedendo-se à remessa 

do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

independentemente de novo despacho.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73284 Nr: 1611-11.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraildes Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - OAB:75346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Acolho o parecer ministerial de fl. 138, de modo que determino à autora 

que promova a integração da lide dos filhos menores do falecido OTÁVIO 

PEREIRRA DE SOUZA NETO e WESLAINE GOMES DE SOUZA, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais.

 Após, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste nos autos o que entender de direito. Posteriormente, 

remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77496 Nr: 140-23.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Acolho o parecer ministerial, de modo que determino, desde 

já, a realização de perícia médica na parte autora para aferição da alegada 

incapacidade laborativa. Para tanto, nomeio como perito médico o Dr. João 

Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91156 Nr: 1608-85.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocilene Elenil de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Cumpra-se integralmente a sentença prolatada no dia 

21.3.2019.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93156 Nr: 2534-66.2017.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc. Acolho o parecer ministerial, de modo que determino, desde 

já, a realização de perícia médica na parte autora para aferição da alegada 

incapacidade laborativa. Para tanto, nomeio como perito médico o Dr. João 

Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100964 Nr: 6224-06.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal promovida pelo BANCO BRADESCO contra 

ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA, pelos motivos narrados na inicial.

A inicial foi recebida e o requerido citado.

À ref. 50 acostou acordo firmado entre as partes.

 É o relatório.

DECIDO.

 Considerando o teor do acordo à ref. 50, tenho que a homologação do 

acordo, nos termos em que foi apresentado, é medida que se impõe.

 Nestes termos, o feito executivo deve ser extinto pelo pagamento.

DISPOSITIVO

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado nestes autos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, o que faço com fulcro 

nos arts. 771, parágrafo único; 487, III, ‘b’ e 924, II, do CPC.

Custas e honorários conforme o pactuado.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Publique-se. Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000917-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000917-20.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LEONTINA DA SILVA 

CORREIA REQUERIDO: 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1 – 

Considerando que o presente processo já foi transitado em julgado (ID n. 

27925012), REMETA-SE ao arquivo. 2 - CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 06 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000827-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIS BEZERRA ITO (REQUERIDO)

 

Em cumprimento as determinações legais, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de intimação da parte requerente, através do seu advogado, 

para manifestar-se nos autos acerca a Certidão do Oficial de Justiça ID 

26274212, bem como do complemento de diligência do oficial de justiça, 

dando prosseguimento ao feito e/ou requerendo o que de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91580 Nr: 1770-80.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Guilherme Barbosa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Educacional do Buriti., Paulo Sergio 

Corrêa da Costa, Wilma Betim Correa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Furman Alves de Souza 

- OAB:12.525/MT, Tereza Furman A. de Souza - OAB:3363-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238/B

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio JOSÉ GUILHERME BARBOSA RIBEIRO sobre o imóvel 

urbano com área total de 8,00682 ha, localizado no lote 09 do Loteamento 

Vale da Benção, nesta cidade de Chapada dos Guimarães, sendo parte 

menor de uma área maior registrada na matrícula n. 2.502, Livro n. 2 do 

cartório do 1º Tabelionado e Registradoria Paixão, em nome da primeira 

requerida.CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas 

e custas processuais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 36218 Nr: 1681-04.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hirdo Inácio dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOTrata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposto 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, em desfavor do 

pedido apresentado por HIRDO INÁCIO DOS REIS à fl. 226, sob o 

fundamento, em síntese, de que haveria excesso de execução no 

montante de R$ 114.450,09 (cento e catorze mil quatrocentos e cinquenta 

reais e nove centavos) referente ao período em que houve pagamento do 

benefício de forma administrativa e que não foi computado pelo exequente 

em seus cálculos.Intimada, a parte exequente concordou em parte com os 

cálculos apresentados pela autarquia ré impugnando o pedido de 

condenação em honorários de sucumbência e condenação em litigância 
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de má-fé. Ao final, pugnou pela imediata expedição de RPV (fls. 

231/232).É o relato do necessário.Fundamenta-se. Decide-se.1 – Diante 

da manifestação expressa da parte exequente acerca da suficiência do 

valor indicado pela parte executada para a quitação da dívida, ACOLHE-SE 

a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela parte 

executada.Não há que se falar em condenação da parte exequente por 

litigância de má-fé, seja porque não foi feito tal pedido pela autarquia 

executada, seja porque a má-fé não pode ser presumida, sendo 

imprescindível a prova cabal de sua ocorrência, o que não se verifica no 

presente caso.2 – Uma vez que a impugnação da parte executada foi 

acolhida, CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) sobre o valor 

de R$ 114.450,09 (cento e catorze mil quatrocentos e cinquenta reais e 

nove centavos) (excesso de execução), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC. Todavia, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da 

verba pelo período de 05 (cinco) anos, conforme o art. 98, §3º, do CPC. 3 

- Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente RPV/precatório, 

conforme solicitado, encaminhando ofício necessário.4 - Com a resposta 

do ofício e, sendo confirmado que os valores estão disponibilizados, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor da parte 

exequente.5 - INTIMEM-SE. CUMPRA-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 66910 Nr: 2431-64.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vadson Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOTrata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta 

por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em desfavor do 

pedido apresentado pela exequente, às fls. 130/131, sob o fundamento, 

em síntese, de que o cálculo apresentado pela parte exequente utilizou 

juros de mora de 1% ao mês, em desconformidade com o comando 

exarado nos autos. Alega, portanto, um excesso de execução da quantia 

de R$ 17.661,68.Intimada para manifestar, a parte exequente sustentou 

que a sentença fora omissa quanto à fix-se que fora utilizado o valor do 

salário mínimo vigente nos meses referentes aos benefícios.Todavia, a 

sentença de fls. 119/121 fixou, como renda mensal, o valor indicado na 

exordial (R$ 935,00), notadamente porque o beneficiário auferia renda 

superior ao salário mínimo no período em que passou a incidir o pagamento 

do benefício...Dessa feita, este Juízo ACOLHE EM PARTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença aviada pela parte impugnante/executada a fim 

de que seja retificado o cálculo da execução, apenas no que toca à taxa 

de juros de mora aplicada, nos termos da fundamentação acima.Com o 

acolhimento parcial da presente impugnação ao cumprimento de sentença, 

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor da diferença dos 

cálculos apresentados no início do pleito executivo e daquele apresentado 

à fl. 138-verso, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, contudo, 

suspensas, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Considerando que a parte 

exequente apresentou o cálculo da execução retificado, este Juízo 

HOMOLOGA o cálculo de fl. 138-verso.No mais, EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Chapada dos 

Guimarães/MT, 04 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 72138 Nr: 1123-56.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdei Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GUANANCIM e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ivan Houklef - 

OAB:6.703/MT, Thyago Aparecido Houklef Ribeiro - OAB:21.880/MT

 Ante o exposto, este juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial.CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as 

anotações e baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87921 Nr: 360-84.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Martins Monteiro, Jackeline Ataide de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Martins Monteiro, Cicero Martins 

Monteiro, Maria Martins Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO RAMOS DE ALMEIDA 

- OAB:21.608, JOSE DE ALENCAR SILVA - OAB:7359, LILIAN MILLER 

DE ALMEIDA - OAB:12022

 CERTIFICO que em cumprimento à determinação do MM. Juiz Coordenador 

do Centro Judiciário, foi designada audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 06 de maio de 2020, às 15h00, sendo assim, devolvo os autos à 

secretaria da 1ª Vara para cumprimento dos atos para realização da 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72376 Nr: 1216-19.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar a cerca dos cálculos apresentados 

pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76138 Nr: 2883-40.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Tavares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERNANDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Tendo em vista o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça, 

INTIMEM-SE as partes para manifestar o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 79311 Nr: 883-33.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 DESPACHO

1 – Ante o óbito da advogado do embargante, Dra. Ana Maria de Araújo, 

certificado na ref. 24, INTIME-SE a parte embargante, de forma pessoal, 

para que constitua novo patrono na demanda, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o feito seguir à sua revelia.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

3 - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82731 Nr: 2302-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Alves dos Santos, Milton Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Ante o óbito da advogado do embargante, Dra. Ana Maria de Araújo, 

certificado na ref. 24, INTIME-SE a parte embargante, de forma pessoal, 

para que constitua novo patrono na demanda, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o feito seguir à sua revelia.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

3 - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87261 Nr: 4362-34.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial na qual, realizados 

alguns atos processuais, a parte exequente pugnou pela extinção do feito, 

diante da satisfação do débito executado (Ref. 35).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, como 

informado pela própria parte exequente (Ref. 35), JULGA-SE EXTINTA a 

presente execução, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, ARQUIVEM-SE 

com as baixas de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80633 Nr: 1402-08.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristé Candida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT., Alaerte Luiz de Freitas, José Romildo de Freitas, José 

Sinibaldo de Freitas, EVA MARIA DE FREITAS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte Requerente, pela imprensa para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4259 Nr: 1782-22.2002.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Stábile Ribeiro, Joao Vicente Montano Scaravelli, 

Marco Aurélio Ballen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Acapulco Ltda., Gerencial 

Construtora e Administradora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3213-MT, João Vicente M. Scaravelli - OAB:3933 - mt, Marco 

Aurélio Ballen - OAB:4994 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3213-MT, Luiz Flavio Blanco Aráujo - OAB:257932 / SP

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por JOÃO VICENTE 

MONTANO SCARAVELLI e Outros em desfavor de IMOBILIÁRIA 

ACAPULCO LTDA., todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud (fls. 

471/475), expediu-se alvará para levantamento em favor da parte 

exequente à fl. 495.

Intimada para informar acerca da existência de saldo remanescente, a 

parte exequente quedou-se inerte (fl. 518).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese.

 Fundamenta-se. Decide-se.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi cumprida, conforme pagamento 

visualizado nos autos e correspondente levantamento de valores em favor 

da parte exequente.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Por oportuno, INDEFERE-SE o pedido de desbloqueio de eventual quantia 

excedente, formulado pela parte executada, diante da inexistência de 

comprovação de que haveria outros valores bloqueados indevidamente (fl. 

518), como já constou da decisão de fl. 513.

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 05 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 34543 Nr: 360-31.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ARMINDO GOMES 

BEZERRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos e devidamente intimada, a parte executada não se 

opôs aos cálculos apresentados pela parte exequente (fl. 175 destes 

autos e 48-v dos autos apensos).

Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

1 – Ante a concordância da executada, este Juízo HOMOLOGA os 

cálculos trazidos pela parte exequente.

2 – Com a apresentação dos cálculos atualizados e certificada a 

preclusão, EXPEÇA-SE o respectivo precatório/RPV para pagamento 

conforme cálculo apresentado, com fundamento no artigo 535, §3º, II do 

CPC, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Em seguida, CONCLUSOS os autos para as deliberações necessárias, 
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inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

4 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 05 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 39124 Nr: 1605-43.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rosário dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 O pedido de arquivamento dos autos à fl. 28 pelo deferimento da 

gratuidade também já foi analisado e indeferido pelo juízo (fls. 29/31) por 

terem agido com comprovada má-fé quando do ajuizamento da ação. A 

sentença que julgou os embargos à execução propostos pelo INSS (cópia 

às fls. 24/25) condenou o segurado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil 

reais) a título de honorários advocatícios e custas processuais, 

isentando-o pela gratuidade concedida. Ainda no dispositivo, condenou os 

advogados da embargada – ora excipientes – à multa processual na 

proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa. Assim, a gratuidade 

foi concedida especificamente ao segurado e expressamente indeferida 

aos causídicos ora executados. Vale dizer que, afora a questão da 

citação e da gratuidade, não houve qualquer outra matéria aduzida pela 

parte executada, de modo que a dívida permanece hígida. 1 - Ante o 

exposto, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade oposta pela 

parte executada. 2 – Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento do valor bloqueado (fl. 65) em favor da parte exequente. 3 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 05 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 45007 Nr: 820-47.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benergina Neves da Silva ou Benergina Neves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença em que foi interposto recurso de 

agravo de instrumento em face da decisão que acolheu a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, reconhecendo excesso 

de execução.

A parte exequente, então, requer a expedição de RPV da quantia 

incontroversa reconhecida (fl. 227).

Analisando os autos, infere-se a existência de débito incontroverso.

1 – Dessa feita, DEFERE-SE o pedido formulado pela parte exequente.

2 – Decorrido o prazo para interposição de recurso da vertente decisão, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE a RPV em favor da parte exequente.

3 – Depois, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação.

4 – Após, AGUARDE-SE o deslinde do recurso de agravo de instrumento 

interposto, remetendo os autos conclusos após o seu epílogo.

5 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 05 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 59173 Nr: 952-70.2013.811.0024

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sagrado Tupã Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE 

ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana da Cunha Pereira - 

OAB:16214

 DESPACHO

1 – Diante da manifestação da parte requerida de fls. 212/212-verso, 

INTIME-SE o perito nomeado nos autos para, no prazo de 15 dias, 

manifestar quanto aos termos da impugnação apresentada, notadamente 

para justificar a diferença do valor da área apurado na perícia de fls. 

163/166 com aqueles apresentados nos documentos de fls. 84/106, 

enfrentando e esclarecendo os pontos de irresignação da parte requerida.

2 – Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar 

quanto à complementação apresentada, pugnando o que entender de 

direito.

3 – Por fim, CONCLUSOS.

 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 05 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65714 Nr: 1536-06.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Ante o exposto, ACOLHE-SE a impugnação à execução para o fim de 

reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 62.599,16 (sessenta e 

dois mil quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), e 

homologar o valor apresentado pelo impugnante como devido, de R$ 

3.667,45.2 - Com fundamento no princípio da causalidade, aliado à 

aplicação do art. 98, §2º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) 

sobre o valor do excesso da execução, ora reconhecido, nos termos do 

art. 84, §2º e §3º do CPC. 3 - Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o 

competente precatório, conforme solicitado, encaminhando ofício 

necessário.4 - Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os 

valores referentes ao precatório estão disponibilizados, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos referidos valores.5 – Preclusas as vias 

recursais, CONCLUSOS os autos para as deliberações necessárias, 

inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.6 - INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 05 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 71473 Nr: 880-15.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 DESPACHO

1 – Considerando que já houve o trânsito em julgado da sentença 

proferida nestes autos (fl. 33) e que o pedido de cumprimento de sentença 

às fls. 38/40 foi apreciado nos autos em apenso (Código 34543), aliado à 

certidão de fl. 52, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

2 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 05 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37792 Nr: 182-48.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracy de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRIS ALBERTO MELO FONSECA - 

OAB:26145/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, Pablo Ramires 

Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOTrata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposto 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, em desfavor do 

pedido apresentado por MIRACY DE MELO às fls. 245/249, sob o 

fundamento, em síntese, de que haveria excesso de execução no 

montante de R$ 40.627,87 (quarenta mil seiscentos e vinte e sete reais e 

oitenta e sete centavos) referente ao período em que houve pagamento do 

benefício de forma administrativa e que não foi computado pelo exequente 

em seus cálculos.Intimada, a parte exequente concordou em parte com os 

cálculos apresentados pela autarquia ré impugnando o pedido de 

condenação em honorários de sucumbência e condenação em litigância 

de má-fé. Ao final, pugnou pela imediata expedição de RPV (fls. 

259/260).É o relato do necessário.Fundamenta-se. Decide-se.1 – Diante 

da manifestação expressa da parte exequente acerca da suficiência do 

valor indicado pela parte executada para a quitação da dívida, ACOLHE-SE 

a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela parte 

executada.Não há que se falar em condenação da parte exequente por 

litigância de má-fé, seja porque não foi feito tal pedido pela autarquia 

executada, seja porque a má-fé não pode ser presumida, sendo 

imprescindível a prova cabal de sua ocorrência, o que não se verifica no 

presente caso.2 – Uma vez que a impugnação da parte executada foi 

acolhida, CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) sobre o valor 

de R$ 40.627,87 (quarenta mil seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e 

sete centavos) (excesso de execução), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC. Todavia, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da 

verba pelo período de 05 (cinco) anos, conforme o art. 98, §3º, do CPC. 3 

- Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente RPV/precatório, 

conforme solicitado, encaminhando ofício necessário.4 - Com a resposta 

do ofício e, sendo confirmado que os valores estão disponibilizados, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor da parte 

exequente.5 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68260 Nr: 3431-02.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paulina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte Requerente, pela imprensa para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75212 Nr: 2486-78.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa, Flavio Neves Costa, Raphael 

Neves Cotsa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Rodrigues Martins de Souza, 

Francisca Rodrigues Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se ação de execução ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de FRANCISCA RODRIGUES MARTINS DE 

SOUZA, ambos qualificados nos autos.

Em petição de ref. 78, o credor pugna pela suspensão dos autos, em 

razão da não localização de bens ou numerários passíveis de penhora 

para satisfazer o crédito exequendo.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese o relato.

Fundamenta-se e decide-se.

Nesse contexto, incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do 

novo CPC a qual determina a suspensão do feito quando não há 

localização de bens passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o 

arquivamento provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal 

sem baixa na distribuição.

De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante 

destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da 

suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição.

Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo SUSPENDE 

a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período fica 

suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 

dispositivo.

ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo acima terá 

início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, 

§4º, do CPC.

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso a exequente 

a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da dívida.

Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE 

o arquivamento provisório da execução.

Às providências necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84348 Nr: 3065-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando que a parte exequente reiterou as alegações de 

inadimplência do executado (Ref. 88), apresentando o cálculo atualizado 

da dívida e novo endereço para a localização do réu, CUMPRA-SE a 

decisão de ref. 76, observando-se o endereço indicado na Ref. 88, 

expedindo-se o necessário para tanto.

2 – INTIM-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000804-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO OAB - RO4251 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito Nazaré Pereira (REU)

RODRIGO DA SILVA SANTOS (REU)

AGNALDO TEICHEIRA TURRA (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000804-66.2018.8.11.0024. AUTOR(A): GERTRUDES RODRIGUES DE 

OLIVEIRA PIRES REU: BENEDITO NAZARÉ PEREIRA, AGNALDO TEICHEIRA 

TURRA, RODRIGO DA SILVA SANTOS 1 – Tendo em vista o pedido retro, 

aliado ao despacho de ID n. 25873184, este juízo neste deixa de promover 

a busca do atual endereço do requerido Benedito Nazaré Pereira junto ao 

sistema INFOJUD, porquanto não há informação acerca de seu CPF, o que 

impossibilita a busca. 2 – Outrossim, considerando a certidão negativa de 
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ID n. 27166638, EXPEÇA-SE nova carta precatória para a comarca de 

Campo Grande/MS para tentativa de citação do requerido Rodrigo da Silva 

Santos nos termos requeridos em petição de id. 27166634, procedendo à 

citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC em caso de 

suspeita de ocultação pelo requerido. 3 – EXPEÇA-SE carta precatória 

para a Comarca de Feliz Natal-MT na forma postulada em petição de id. 

29666113. 4 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

autora para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do feito. 5 – Em seguida, com ou sem 

requerimentos formulados, CERTIFIQUE-SE e REMETA-SE o processo 

concluso para apreciação ou arquivamento. 6 – CUMPRA-SE. Chapada 

dos Guimarães/MT, 06 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO Trata-se de embargos de 

declaração opostos por SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA, atacando a 

decisão de ID n. 25307174, deixando de apontar os requisitos do art. 

1.022, inciso I do CPC. É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decida-se. 

Os embargos foram opostos tempestivamente. No caso dos autos, este 

Juízo entende que razão não assiste ao recorrente, isso porque não há 

qualquer contradição, obscuridade ou omissão na decisão em análise, que 

deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando 

lançado. Em realidade, pretende o recorrente com a interposição deste 

recurso realizar a rediscussão da lide, consoante se extrai da leitura de 

suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. No 

mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são 

cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na 

decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como 

forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi 

devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração 

nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital) 

Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, 

este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo 

a decisão atacada ser mantida em sua integralidade. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães, 06 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000792-18.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARCIA GOZZO MARTINEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA KARLA FREGATI RUSTICI OAB - MT26260/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT7615-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MAURICIO CAVERNI FRIEDLANDER (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA Trata-se de ação 

ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, adveio 

manifestação da parte autora requerendo a desistência da demanda. 

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora, e que 

o réu não se opôs ao pedido, à medida que se impõe é o seu acolhimento, 

consoante o art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Forte em tais 

razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE 

o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas 

e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães, 06 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000934-56.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA Trata-se de ação 

ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, adveio 

manifestação da parte autora requerendo a desistência da demanda. 

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora, e que 

o réu não se opôs ao pedido, à medida que se impõe é o seu acolhimento, 

consoante o art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Forte em tais 

razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE 

o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas 

e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães, 06 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000601-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA Em manifestação 

apresentada pelas partes foi noticiado o reconhecimento jurídico do pedido 

e cumprimento do objeto da demanda �pelo requerido em sua contestação 

(id. 22303093), postulando referida parte a extinção do processo. Por 

meio de petição de id. 22503784, o Município requerente informa sua 

concordância com a extinção do processo ante o cumprimento do objeto 

da demanda. O processo veio concluso. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos 

disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso 

(judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de sentença de 

mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de validade do 

negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à 

medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “a” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães, 06 de março de 2020. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000258-74.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAZUKO WADA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA Em manifestação 

apresentada pelas partes foi noticiada a composição extrajudicial acerca 

do objeto desta demanda, requerendo a homologação, bem como a 

extinção do processo. O processo veio concluso. É o relatório do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de 

sentença de mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de 

validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código 

Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães, 06 de março de 2020. 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-08.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000286-08.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:TATIANE 

CORREA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-90.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000287-90.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:TATIANE 

CORREA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-75.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUI CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000288-75.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:RUI CAMPOS 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002061-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MENDES PERUCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 30/04/2020 Hora: 14:15 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 6 de março de 2020. Edgar 

José e Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-15.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLY SEBASTIANA LECHNER MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000292-15.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JANIELLY 

SEBASTIANA LECHNER MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAILI DA SILVA MATOSO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-37.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PEREIRA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000297-37.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:CARLITO 

PEREIRA DE ALVARENGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102387 Nr: 685-25.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Gomes De Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Vistos.

I. Defiro o pedido de prazo para a juntada do substabelecimento, no prazo 

de 5 dias.

 II. Declaro encerrada a instrução processual e, com a apresentação das 

alegações finais orais pelas partes, façam-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

 III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102387 Nr: 685-25.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Gomes De Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 81 

da Lei nº 9.099/95 c/c art. 387 do CPP, condeno o acusado Diego Gomes 

de Oliveira, qualificado nos autos, pela prática do delito do art. 331 do CPB, 

de modo que passo a dosar a pena aplicada, na forma do art. 68 do 

mesmo códex.Considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, 

denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada 

tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexistem nos autos 

elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de 

valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para 

analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito é próprio 

do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito é própria 

do tipo e, por fim, o comportamento da vítima (a sociedade, no caso) em 

nada contribuiu para a prática delitiva.À vista dessas circunstâncias 

analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade 

do delito imputado em 6 (seis) meses de detenção.Inexistindo 

circunstâncias agravantes e atenuantes valoráveis, conforme 

fundamentação, mantenho a pena provisória em 6 (seis) meses de 

detenção.Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, 

torno definitiva a pena em 6 (seis) meses de detenção, esta à base 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária 

e suficiente à prevenção e reprovação do delito.Assim, em conformidade 

com o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, já que o quantum da pena não 

autoriza a ...

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001723-66.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO LEANDRO LUZ (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 28711095. COLÍDER, 6 de março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000058-78.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV PIRAIBA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 28106741. COLÍDER, 6 de março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001149-43.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOPAZIO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA OAB - SP147513 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARILDO APARECIDO DA LUZ OAB - 650.585.001-59 

(REPRESENTANTE)

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 
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INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 29331060. COLÍDER, 6 de março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001314-90.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T B DE MELO (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 29649236. COLÍDER, 6 de março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001412-75.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVERINDA CARNEIRO LUCAS (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 29647540. COLÍDER, 6 de março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000693-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE NEUTO TEODORIO NETO (REQUERIDO)

DIONE APARECIDA PERLIN TEODORIO (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 29606889. COLÍDER, 6 de março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002075-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO (EXEQUENTE)

DANUSA BAGGIO (EXEQUENTE)

PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (EXECUTADO)

RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA (EXECUTADO)

FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA (EXECUTADO)

PEDRO SERGIO BARRIENTOS (EXECUTADO)

JOAO DENILSON FABRICIO (EXECUTADO)

EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002075-58.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 
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a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002075-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO (EXEQUENTE)

DANUSA BAGGIO (EXEQUENTE)

PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (EXECUTADO)

RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA (EXECUTADO)

FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA (EXECUTADO)

PEDRO SERGIO BARRIENTOS (EXECUTADO)

JOAO DENILSON FABRICIO (EXECUTADO)

EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Autora de que a certidão 

requerida através da petição de id. 29252469, foi devidamente expedida 

sob o id. 29923721, estando disponível para impressão e para fins de 

cumprimento ao artigo 592 da CNGCEMT, salientando que não foi expedida 

certidão de sentença nos moldes do artigo 517 do CPC e 593 da CNGCE, 

eis que ainda não foi proferida sentença nos autos. Colider/MT, 

06/03/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000526-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, de que, conforme 

documento de id. 29925315, foi designado pelo Perito o dia 16/04/2020, às 

16h, para realização de perícia na parte autora, no seguinte endereço: 

Rua cristal, numero 180, bairro centro - Peixoto de Azevedo -MT. 

Colider/MT, 06/03/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

ANALISTA JUDICIÁRIA

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ELIAS CASTELHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Tempestividade da Contestação CERTIFICO E DOU FÉ que a 

contestação apresentada nos autos é TEMPESTIVA. O referido é verdade. 

Colider/MT, 03/08/2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a) Ante a certidão de tempestividade acima lançada e autorizada 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a 

contestação apresentada nos autos. COLÍDER, 03 de agosto de 2017 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ELIAS CASTELHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, de que, conforme 

documento de id. 29927310, foi designado pelo Perito o dia 16/04/2020, às 

16h30m, para realização de perícia na parte autora, no seguinte endereço: 

Rua Cristal, nº 180, Bairro Centro - Peixoto de Azevedo -MT. Colider/MT, 

06/03/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000732-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE LOURDES SARAIVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Tempestividade da Contestação CERTIFICO E DOU FÉ que a 

contestação apresentada nos autos é TEMPESTIVA. O referido é verdade. 

Colider/MT, 03/08/2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a) Ante a certidão de tempestividade acima lançada e autorizada 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a 

contestação apresentada nos autos. COLÍDER, 03 de agosto de 2017 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000732-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE LOURDES SARAIVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, de que, conforme 

documento de id. 29927678, foi designado pelo Perito o dia 16/04/2020, às 

17h, para realização de perícia na parte autora, no seguinte endereço: 

Rua Cristal, nº 180, Bairro Centro - Peixoto de Azevedo -MT. Colider/MT, 

06/03/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000218-40.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINAURO ESTEVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que em cumprimento à determinação judicial constante nos 

autos, conforme pauta fornecida pelo sistema e a fim de respeitar o prazo 

de citação de 20 (vinte) dias úteis antes da audiência, fica (re)designado o 

dia 30/04/2020 às 15h30m para realização de audiência de conciliação. 

COLÍDER, 06 de março de 2020 PATRICIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 
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Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000218-40.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINAURO ESTEVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 30 de abril de 2020, às 15h30m (quinta-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos, devendo comparecer(em) ACOMPANHADO(S) de seus 

constituintes, com incumbência de sua comunicação, salientando que as 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, ADVERTINDO que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 

(dez) vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado 

(art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Colider/MT, 06 de março de 

2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000059-63.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. (REQUERENTE)

L. V. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS SANTOS ALVES QUEIROZ OAB - SP304410 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. D. 1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECADO)

P. V. D. C. D. R. (DEPRECANTE)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 29538128. COLÍDER, 6 de março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000641-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALMEIDA LEME SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 06/03/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001175-75.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DOMINI 

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EXECUTADO: VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP 

Vistos. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, tendo 

como partes as em epígrafe. Consta dos autos que as partes celebraram 

acordo extrajudicial, o qual foi homologado pelo Juízo e concedido o prazo 

de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC. Conforme certidão retro, 

a parte exequente deixou decorrer o prazo concedido sem qualquer 

manifestação. É o que merece registro. DECIDO. Aduz o art. 924, inciso II, 

do CPC, que se extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. 

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. É o caso presente. A dívida 

exequenda foi devidamente paga pela parte executada, conforme 

concordância tácita da parte exequente. Assim, em face do cumprimento 

voluntário da obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se torna a 

continuidade da prestação jurisdicional executiva. Ressalte-se que, tendo 

em vista a quitação da dívida, os bens ou valores possivelmente constritos 

devem ser desbloqueados. Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o 

processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores 

porventura constritos. Custas a cargo da parte executado. Fixo a verba 

honorária sucumbencial em desfavor da parte executada em 10% do valor 

da causa. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a 

devida baixa na distribuição. PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000488-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES JUNQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MEINBERG FRANCO OAB - SP186391 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000488-98.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ROMILDO 

DE ARRUDA REU: ROBERTO RODRIGUES JUNQUEIRA Vistos. De proêmio, 

destaca-se que o Código de Processo Civil em vigor, em seu art. 64, § 1º, 

dispõe que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo 

e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício pelo Juízo. Como é 

sabido, a incompetência em razão da matéria é absoluta, de sorte que 

pouco importa a existência ou não de provocação da parte para o seu 

pronunciamento, conforme disposto na norma acima mencionada. No caso 

dos autos, trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em 

síntese, que o requerido, seu ex-patrão, lhe agrediu e o ameaçou na 

frente de terceiros, no pátio da empresa onde trabalhava, após ter ido ao 

local cobrar a diferença que entendia devida em decorrência da rescisão 

do seu contrato de trabalho com a empresa. Está claro, portanto, que a 

causa de pedir veiculada na exordial está estreitamente relacionada com a 

relação laboral havida entre as partes, sendo o pedido indenizatório 

decorrente de ato ilícito imputado ao ex-empregador. Neste contexto, a 

competência para o julgamento da presente é da Justiça do Trabalho, pois 
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versa a lide sobre pedido de indenização por danos decorrentes de 

relação de trabalho havida entre as partes, com previsão expressa no art. 

114, inc. VI, da Constituição Federal, in verbis: Art. 114. Compete à Justiça 

do Trabalho processar e julgar: [...] VI as ações de indenização por dano 

moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; Na jurisprudência 

pátria, tem-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CAUSA DE PEDIR ATRELADA À RELAÇÃO DE TRABALHO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. ART. 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. EC Nº 45/2004. A competência para o julgamento das ações de 

indenização por danos morais e/ou patrimoniais decorrente de relação de 

trabalho é da Justiça do Trabalho. Orientação do Supremo Tribunal Federal 

em face da EC nº 45/2004. Precedentes desta Corte e do c. Superior 

Tribunal de Justiça. Competência da Justiça do Trabalho reconhecida a 

efeito de determinar a remessa dos autos ao juízo competente. Art. 114, 

inciso VI, da CF. COMPETÊNCIA DECLINADA, EX OFFICIO, À JUSTIÇA DO 

TRABALHO. APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70054180674, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Julgado em 31/07/2013). Ante o exposto, DECLINO da 

competência para processar e julgar o presente feito à Justiça do 

Trabalho, devendo a Justiça Especializada suscitar o conflito negativo de 

competência, caso assim não entenda. INTIMEM-SE as partes. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001941-94.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ANTUNES CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARCOS NOGUEIRA SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001941-94.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LETICIA 

ANTUNES CAMARGO REU: PAULO MARCOS NOGUEIRA SANTOS Vistos. 

DEFIRO a gratuidade... Estabelece o art. 320 do CPC que a petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

No caso, a parte autora alega que efetuou pagamento no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) à requerente com a assinatura do 

contrato de prestação de serviços, mas não juntou comprovante de 

transferência, de depósito ou mesmo recibo desta transação. A inversão 

do ônus da prova, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor, 

destina-se a facilitar mecanismos de defesa dos seus direitos em relação 

aos prestadores de serviços, atendendo aos critérios estipulados no 

Código de Defesa do Consumidor. Tal facilidade, contudo, não é 

automática e não isenta a parte da produção de prova mínima que ampare 

o seu direito. No caso presente, embora configurada a relação de 

consumo entre as partes, submete-se o ônus probatório quanto ao 

alegado pagamento dos serviços contratados à regra geral do art. 373, 

incs. I e II, do CPC, que estabelece a distribuição estática do ônus da 

prova. E o motivo é comezinho: não me parece razoável permitir que a 

parte autora transfira à requerida o ônus que lhe cabe, pois aquele que 

alega o pagamento tem o dever de demonstrá-lo com a exibição dos 

respectivos comprovantes. Assim, de plano, INDEFIRO a inversão do ônus 

probatório requerida. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

quinze (15) dias, emende a inicial, juntando os comprovantes do 

pagamento que alega ter realizado à parte requerida, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, à conclusão para novas deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86193 Nr: 3601-53.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCMPCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a consulta via RENAJUD para localização e 

penhora de veículos automotores em nome da parte executada, além de 

pesquisas por meio eletrônico via INFOJUD e CEI.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que os veículos de via terrestre e bens imóveis igualmente são 

passíveis de penhora, na forma do art. 835, incisos IV e V, do NCPC, 

sendo que as respectivas averbações podem se dar igualmente por meio 

eletrônico, na previsão do art. 837 do citado Estatuto Processual Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis”.

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

 No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

veículos automotores e de bens imóveis.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO:

a) a PENHORA de bens móveis, especialmente veículos, inserindo-se 

restrição de transferência por meio do sistema RENAJUD, nos termos do 

art. 835, inciso IV, c.c. o art. 837 do NCPC;

b) a pesquisa de bens via INFOJUD;

c) a pesquisa de bens imóveis por meio da Central Eletrônica de 

Integração e Informações (CEI).

 IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Cumpridas tais determinações, se infrutífera, intime-se o(a) exequente 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positivas, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

Na eventualidade de êxito da pesquisa realizada via INFOJUD, anote-se o 

segredo de justiça pelo qual deverá tramitar o feito, a envolver dados 

protegidos pelo direito constitucional à intimidade (art. 189, inciso III, do 

NCPC), tudo em respeito ao sigilo fiscal, na determinação do art. 477 da 

CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82559 Nr: 3615-71.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DANUBIA LAIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Previdenciária para que, em dez (10) dias, 

comprove a implementação do benefício previdenciário deferido à parte 

autora.

Após, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de cinco (5) dias, se 

manifeste nos autos.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 101115 Nr: 2959-75.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PONCIANO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A, Anildo Gonçalo Coelho - 

OAB:15682/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste aos leiloeiros nomeados 

quanto ao exposto na petição retro (fl. 81).

A despeito da decisão de fls. 71/72, o Senhor Escrevente do 1º Serviço 

de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder já havia informado nos 

autos que o imóvel indicado pela parte exequente é de propriedade do 

próprio Município (fl. 52).

Desta feita, CANCELO a realização dos leilões agendados nos autos.

INTIME-SE a parte exequente para, caso queira, no prazo de dez (10) dias, 

trazer cópia atualizada da matrícula do imóvel indicado à penhora, a fim de 

comprovar a efetiva propriedade em nome da executada, ou para que 

requeira o que de direito, no mesmo prazo, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81749 Nr: 2840-56.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA BEATRIZ KEMMIRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste aos leiloeiros nomeados 

quanto ao exposto na petição retro (fl. 127).

Destarte, estabelece o art. 842 do CPC que, recaindo a penhora sobre 

bem imóvel, será intimado também o cônjuge do executado. Ademais, o art. 

675, parágrafo único, do mesmo Códex estabelece que, caso identifique a 

existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz 

mandará intimá-lo pessoalmente.

Assim, SUSPENDO a realização dos leilões agendados nos autos.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de dez (10) dias, informe 

o endereço atualizado de Felicio Marchetti (coproprietário), Terezinha de 

Jesus Marchetti (esposa daquele) e Elvino Kemmerich (esposo da 

executada), todos qualificados na cópia da matrícula de fl. 106.

Caso o marido da executada seja realmente falecido, conforme informou 

esta ao Oficial de Justiça (fl. 104), deverá a parte exequente, no mesmo 

prazo supra, acostar aos autos a respectiva certidão de óbito.

Após, INTIMEM os interessados, pessoalmente, nos endereços fornecidos 

pela parte exequente, para que, no prazo de quinze (15) dias, se 

manifestem sobre a penhora e avaliação de fl. 103.

Após, com ou sem manifestação dos interessados – o que deverá ser, 

neste último caso, certificado – INTIME-SE a parte exequente para 

impulsionar o feito, em dez (10) dias, pugnando pelo que entender de 

direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000382-73.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000382-73.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 1) As circunstâncias da causa e a 

natureza jurídica da parte requerida evidenciam ser improvável a 

transação. Assim, passo a sanear o processo desde logo, nos termos do 

artigo 357, CPC. 2) De plano, AFASTO a preliminar de ilegitimidade (Id. 

8181374) passiva do Bradesco Seguros S/A, pois “Embora alegue não 

fazer parte do Consórcio DPVAT desde janeiro de 2007, a referida 

empresa integra o mesmo grupo econômico das conveniadas Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros e Atlântica CIA de Seguros, sendo, assim, 

inarredável a sua legitimidade para responder pela ação”[1]. A substituição 

do polo passivo da demanda é inviável, visto que é admissível a exigência 

de indenização por acidente de trânsito de qualquer seguradora que 

participe do consórcio estabelecido pela lei, visando garantir a reparação 

das vítimas de acidente de trânsito, nos termos do art. 7º, da Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 8.441/92. Ou seja, inobstante a 

Seguradora Líder centralize as informações técnicas e administre os 

recursos do sistema DPVAT, isso não exclui a legitimidade das demais 

seguradoras do consórcio. 3) AFASTO também a preliminar de ausência 

de interesse de agir, arguida pela requerida (Id. 8181374), pois, não 

obstante a ausência de prévio requerimento administrativo junto à 

seguradora, restou configurada sua resistência ao oferecer a 

contestação. Por derradeiro, colaciono os seguintes arestos: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO 

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AUSÊNICA DE PROVAS PARA AUFERIR O GRAU DA LESÃO – 

NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – 

ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR PARA 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS 

AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO. (...) A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir 

(...). (Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRELIMINARES. FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 

ACIDENTE OCORRIDO APÓS A LEI Nº 11.945/09. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. TABELA DE GRADAÇÃO. PERCENTUAL DAS PERDAS. 

LEI Nº 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS NºS 

11.482/07 E 11.945/09. ENUNCIADO Nº 474, DA SÚMULA DO STJ. 

APURAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2º, INCISOS I A IV, DO CPC. 

OBSERVÂNCIA. 1. Embora seja imprescindível o requerimento 

administrativo prévio para a propositura da ação de cobrança do seguro 

DPVAT, o feito foi julgado com resolução de mérito, após a angularização 

da relação processual, com a oferta da defesa pela parte ré. Assim, a 

pretensão resistida judicialmente demonstra a necessidade de intervenção 

judicial e caracteriza a presença de interesse de agir na ação de 

cobrança do seguro DPVAT (Acórdão nº 1040762, 20161010051006APC, 

Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

09.08.2017, Publicado no DJE: 28.08.2017. Pág.: 178-204). Preliminar 

rejeitada. (...) 7. Apelo não provido. (Processo nº 20160810052345 

(1068515), 4ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Arnoldo Camanho. j. 13.12.2017, 

DJe 23.01.2018). 4) Não há outras questões processuais pendentes a 

serem decididas, uma vez que as partes estão bem representadas e não 

há qualquer nulidade a ser sanada. 5) No tocante a prova pericial, DEFIRO 

conforme requerido pelas partes (Ids. 18906612 e 19083879, 

respectivamente), pois é imprescindível para o deslinde do presente feito. 

Assim, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, 

DETERMINAR a realização de pericia médica, razão pela qual INTIME-SE o 

perito, Dr. Ulisses Antônio Lemes do Prado,, uma vez que o nomeio como 

médico perito para atuar nos autos, FIXANDO os honorários em R$ 400,00 
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(quatrocentos reais), sendo que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. 6) Diante da nomeação do perito judicial, DETERMINO 

que o ônus da perícia médica a ser realizada, seja a encargo da parte 

requerida, ante a hipossuficiência da parte autora, eis que beneficiária da 

justiça gratuita. Acerca do assunto, colaciono os seguintes arestos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

POR INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO, COM APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC DECRETO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NA REGRA 

ESPECIAL DO ART. 6º, VIII, DO CDC PRESENTES A VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES E A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR REFORMA 

DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE A PERÍCIA MÉDICA SEJA 

REALIZADA POR PERITO PARTICULAR NOMEADO PELO JUIZ, COM 

ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PELA SEGURADORA RÉ. -Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 1 0 6 2 9 2 8 7 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2106292-87.2014.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

07/08/2014, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2014) GRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

DPVAT - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ADIANTAMENTO DAS CUSTAS 

PERICIAIS EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR - VALOR 

RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I) Em casos 

como o dos autos, tem-se decidido que o deferimento da inversão do ônus 

da prova, quando configurada a verossimilhança da alegação ou 

hipossuficiência da parte, não tem o condão de obrigar a seguradora a 

custear a prova solicitada pelo autor. II) De qualquer maneira, deve a 

seguradora se desincumbir do ônus probatório, pois, quedando-se inerte, 

uma vez concedido o benefício processual de que trata o artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, presumir-se-ão verdadeiros os fatos que embasam o pedido. 

III) Assim, admitida a inversão do ônus probatório, a ré não está obrigada a 

arcar com os salários do perito, mas poderá sofrer as consequências da 

ausência da produção da prova. IV) O não adiantamento dos honorários 

periciais pela instituição agravante tornaria inócua a inversão do ônus da 

prova efetivada, tendo em vista a hipossuficiência jurídica e econômica do 

agravante e a ineficiência do sistema de perícias do Estado, sendo 

inúmeras as ações propostas com o mesmo fim em razão da constante 

negativa das seguradoras em pagar o que é de direito da vítima, quando 

evidenciado o elo de causa e efeito experimentado pela vítima de acidente 

de trânsito, direito esse decorrente do recolhimento compulsório do valor 

correspondente ao seguro obrigatório. (...). (Agravo Regimental nº 

1400923-75.2016.8.12.0000, 4ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Dorival Renato 

Pavan. j. 09.03.2016). INTIME-SE a parte requerida para que promova o 

pagamento via depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 20 

(vinte) dias, devendo comprovar nos autos. 7) INTIMEM-SE as partes da 

nomeação da perita e da perícia ora agendada, a partir do que começará a 

correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de assistente 

técnico. Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder apenas as 

seguintes indagações: “I - Há invalidez permanente total ou parcial? II - 

Caso haja incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico? III - a 

lesão encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva? IV - Qual o grau de 

invalidez, sentido ou função do membro afetado? V - Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?” 8) 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 dias, manifestar nos autos. 9) Outrossim, ante sua 

imprescindibilidade no presente caso, notadamente, pela natureza da 

causa e contexto fático narrado nos documentos acostados ao boletim de 

ocorrência ao Id. 5486668 e 5486669, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal do autor, requerida pela demandada ao 

Id. 18906612. A par disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso IV 

do Código de Processo Civil, FIXO como ponto controvertido: a) 

caracterização de acidente automobilístico e b) nexo causal entre o 

acidente e o dano. 10) DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 28 de abril de 2020, às 13h30min, devendo as partes, caso queiram, 

apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do 

Código de Processo Civil, ou seja, por intermédio do advogado da parte 

interessada (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações 

das testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo 

a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz). Intimem-se. Sirva a presente como 

mandado e ofício, no que couber. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Colíder, Data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] TJGO - Apelação n. 

0092617.45.2010.8.09.0149, Relator: Juiz de Direito Substituto em 

Segundo Grau Wilson Safatle Faiad, DJGO de 30 de maio de 2017.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96207 Nr: 3409-52.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICODEMO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE JESUS SERGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, MARCELO ZIOLLLA PIETZSCH - OAB:PR 34592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da decisão de fl. 46, bem 

como para apresentar assistente técnico e quesitos, valendo o silêncio 

pela desistência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40139 Nr: 1870-66.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL WOOD INDUSTRIA, COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte executada para trazer o 

valor do crédito remanescente e, manifestar pelo que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinação de fl. 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42341 Nr: 3379-32.2006.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FRANZON SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PEREIRA SOARES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Marques dos Santos - 

OAB:OAB-21071/O, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do requerente/exequente para se manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51676 Nr: 2381-59.2009.811.0009

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY LUCIO DOMINGOS ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875, FACIJUR - FACULDADE DE COLIDER 

-FACIDER - OAB:

 Autos n. 2381-59.2009.811.0009

Código Apolo n. 51676

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão do atendimento da Defensoria Pública nesta 

Comarca (Certidão de fl. 109), para defender os interesses da parte 

requerida, NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica – FACIJUR, representado 
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pela advogada Elisangela Dinarte Soares, podendo, se entender 

necessário, pugnar o que entender de direito.

Às providências.

Colíder, 07 de novembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109534 Nr: 82-94.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos n°. 82-94.2018.811.0009 – Código n°. 109534

Decisão

Vistos, etc.

Apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 112/116), a 

defesa pugnou pela absolvição sumária, ante a atipicidade da conduta, 

visto que a testemunha que reconheceu o réu como autor do fato não 

merece credibilidade.

Pois bem.

No que diz respeito aos argumentos lançados pela defesa do acusado, 

tenho que devem ser analisados no momento do julgamento, posto que 

demandam uma análise aprofundada das provas até aqui produzidas e 

das que ainda serão produzidas em sede judicial, sob o crivo dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo o momento 

oportuno para analisa-los vez que estar-se-ia antecipando o mérito.

Deste modo, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 08 de abril de 2020, às 

13h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes;

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado da audiência ora designada e ainda para ser 

interrogado.

4) NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113743 Nr: 2710-56.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/MT

 Autos n°. 2710-56.2018.811.0009 – Código n°. 113743

Decisão

Vistos, etc.

Apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 73/77), a 

defesa pugnou pela absolvição sumária, ante a atipicidade da conduta. No 

mérito, reservou-se ao direito de defender-se por ocasião das alegações 

finais.

Pois bem.

No que diz respeito aos argumentos lançados pela defesa do acusado, 

tenho que devem ser analisados no momento do julgamento, posto que 

demandam uma análise aprofundada das provas até aqui produzidas e 

das que ainda serão produzidas em sede judicial, sob o crivo dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo o momento 

oportuno para analisa-los vez que estar-se-ia antecipando o mérito.

Deste modo, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2020, às 

14h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes;

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado da audiência ora designada e ainda para ser 

interrogado.

4) NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121718 Nr: 3555-54.2019.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR PEIXE MARTINS 

OLIVEIRA - OAB:25213

 Autos nº. 3555-54.2019.811.0009 – Código nº. 121718

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a manifestação de fl. 98, INTIME-SE novamente o réu para que 

informe novo advogado, dando-lhe ciência de que o advogado Dr. Igor 

Pexe Martins Oliveira (OAB/MT 25.213-O) informou que não foi contratado 

para patrocinar a causa.

2. Caso alegue não ter condições financeiras, dê ciência que será 

assistido pela Defensoria Pública, abrindo-se vista.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 04 de março de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101910 Nr: 3529-61.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCE NÚBIA BALDO DOS 

SANTOS MACULAN - OAB:OAB-MT 20.027/O

 INTIMAÇÃO da defesa, para que no prazo legal, manifeste-se acerca da 

negativa de intimação da testemunha Josias Silveira (certidão de fl. 83.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001857-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE REBOUCAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER AMILCAR DE SA STABILE OAB - MT3283-B (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s) requerida(s)/recorrida(s), através do(a) 
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Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

id.29595644, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, no prazo de 

10 (dez) .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001858-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUILHERME RAMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER AMILCAR DE SA STABILE OAB - MT3283-B (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s) requerida(s)/recorrida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

29590053, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, no prazo de 10 

(dez) .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-47.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alzemir de Souza (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de 

Oficial de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

certidão negativa de diligência de id.29475484 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001141-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARISLEI SANTIAGO CLARO DE GODOY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001141-37.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MARISLEI SANTIAGO CLARO 

DE GODOY EXECUTADO: JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER 

Vistos. Cuida-se de petição requerendo o cumprimento de sentença. De 

proêmio, assevera-se que, no caso presente, devem incidir as 

consequências que o ordenamento jurídico prevê para o réu revel, dentre 

as quais a disposta no art. 346 do CPC, que determina a dispensa da 

intimação dos atos processuais àquele que deixou de constituir advogado 

nos autos. É a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos 

do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos 

atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. 

Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em 

título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo 

foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-73.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIMICLEI AMBROSIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

CLEIDINA DE MOURA DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27841/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000511-73.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:DIMICLEI 

AMBROSIO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DALINE 

BUENO FERNANDES, SIRLENE DE JESUS BUENO, CLEIDINA DE MOURA DA 

SILVA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-58.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIVIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

CLEIDINA DE MOURA DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27841/O 

(ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000512-58.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

VIVIAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DALINE BUENO FERNANDES, 

SIRLENE DE JESUS BUENO, CLEIDINA DE MOURA DA SILVA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 
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JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000953-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000953-10.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ROSEMARI DA 

SILVA LIMA POLO PASSIVO: Nome: ÁGUA COLÍDER LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, através do advogado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito que perfaz o 

valor de R$ 3.861,03 (três mil oitocentos e sessenta e um reais e três 

centavos) advertindo-se-a de que, caso não efetuado o pagamento no 

prazo ajustado, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 10% (dez 

por cento). Transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nestes 

mesmos autos, embargos à execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 

c/c art. 525 do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-28.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA RAFAEL FERNANDO XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000514-28.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JHONATA 

RAFAEL FERNANDO XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000006-19.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA GONCALVES DE ALCANTARA RIVADAVIA (EXECUTADO)

ZENI GONCALVES DE ALCANTARA (EXECUTADO)

RESTAURANTE PAPIROU LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000006-19.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Perdas 

e Danos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

VALMIR TEIXEIRA POLO PASSIVO: LIVIA GONCALVES DE ALCANTARA 

RIVADAVIA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, através do advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito que perfaz o valor de R$ 23.232,15 (vinte e 

três reais e duzentos e trinta e dois reais e quinze centavos), 

advertindo-se de que, caso não efetuado o pagamento no prazo ajustado, 

o débito fica, desde já, acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-92.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO PIEROBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001773-92.2019.8.11.0009. REQUERENTE: OSWALDO PIEROBON 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. PRELIMINARMENTE 

Da Necessidade de Suspensão do Feito – Recurso Especial nº 1.525.174. 

Inicialmente, constato a possibilidade de prosseguimento do feito. O 

Ministro Luís Felipe Salomão procedeu a nota de afetação do tema 954 

para serviços de telefonia fixa relacionada a cobrança indevida por 

alteração do plano de franquia/plano de serviços sem solicitação do 

consumidor, com pedido de indenização por danos morais, conforme 

pesquisa na página do Superior Tribunal de Justiça abaixo indicado. 

(http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp, data da 

pesquisa 30/05/2019, ás 15:30 horas, horário local). Questão submetida a 

julgamento - A indevida cobrança de valores referentes à alteração do 
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plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa; - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou 

má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - 

abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos 

documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível 

de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos. No caso, o 

objeto desta lide versa sobre suposta migração de telefonia móvel, 

restando evidente que não aborda o TEMA 954, razão pela qual dou 

prosseguimento ao feito. MÉRITO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por OSWALDO PIEROBON em 

desfavor de OI MÓVEL S.A. O autor alega, em apertada síntese, que 

sempre possuiu conta junto a Empresa de Telefonia Vivo, sendo titular do 

nº (66) 9.9961-1081, sendo ofertado pela Reclamada uma proposta de 

ligações ilimitadas ao valor de R$69,90 mensais. Aduz que aceitou a 

proposta desde que não houvesse a modificação do nº telefônico utilizado 

na operadora Vivo. Contudo, afirma que ao receber o chip ofertado pela 

Requerida constatou que o nº indicado era (66)9.8443-1524 e ao entrar 

em contato com a empresa de telefonia foi informado que houve a 

portabilidade e que em caso de cancelamento seria cobrado multa de 

R$741,28, com a qual não concorda. Por outro turno, a empresa alega que 

não houve qualquer ilícito praticado pela empresa, visto que disponibilizou 

os serviços de maneira a atender os seus clientes. Pois bem. Em análise 

minuciosa verifico que o nº telefônico enviado pela Reclamada, para o 

Autor é (66) 9.8443-1524, em evidente divergência do nº anterior que o 

Reclamante possuía, qual seja, (66) 9.9961-1081, sem justificativa 

plausível para a mudança de nº uma vez que conforme narra o Autor, este 

não desejava mudar de nº. Assim, não há prova suficiente que demonstre 

a legalidade da cobrança, razão pela qual a procedência do pedido de 

declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe. Contudo, 

em análise atenta dos autos, não se verifica qualquer demonstração de 

que tenha havido a negativação dos débitos em discussão no valor de 

R$741,28. Partindo desta premissa, não há como acolher que o evento 

tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade 

e causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Desta 

feita, em que pesem as razões apresentadas, a parte autora não passou 

a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Não se avalia aqui que a conduta da empresa ré é 

admissível. Pelo contrário, a controvérsia, em princípio, pode revelar falha 

na prestação de serviço que merece atenção dos órgãos públicos 

responsáveis. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Acerca da questão, vejamos 

julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 25/09/2017 

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T 

A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – MERA 

COBRANÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrente é usuária do serviço da 

Recorrida. Relatou que fez um empréstimo, sendo que a primeira parcela 

seria cobrada em março de 2017. Que efetuou depósito de R$ 400,00 no 

dia 20/02/2017 para quitar a parcela do empréstimo, mas que o referido 

banco efetuou cobrança indevida de serviço não contratado denominado 

“SDO CTA/APL” no valor de R$ 263,27 em 02/02/2017 e que por isso ficou 

em mora com o pagamento da parcela do empréstimo contratado e teve 

que pagar juros. A Reclamada é revel. A sentença objurgada consignou a 

inocorrência de fato ensejador de danos morais e declarou a 

inexigibilidade dos débitos discutidos, uma vez que a cobrança indevida 

não passou de mero aborrecimento. Cinge-se o presente recurso ao pleito 

de indenização por danos morais. Apesar da irresignação da parte 

Recorrente em razão dos fatos ocorridos, certo é que não houve lesão à 

direito personalíssimo. A Recorrente não teve o acesso ao crédito negado, 

não teve seu nome inscrito em SPC/SCPC/SERASA. Frise-se ainda que 

não comprovou que a conta corrente ficou negativada e que o valor do 

empréstimo em março de 2017 foi pago com juros. E por fim, verifico que 

existem vários outros descontos com a mesma nomenclatura na conta 

corrente da Recorrente, que não foram contestados. Recurso Inominado 

nº.: 0027912-93.2017.811.0001 Outrossim, é interessante ressaltarmos 

que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Diante do 

exposto, e levando em consideração os documentos juntados a defesa, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: 01- DECLARAR 

INEXISTENTE O DÉBITO no valor de R$741,28 e; 02- CONFIRMAR a liminar 

concedida (id 25387268), tornando-a definitiva por seus próprios 

fundamentos. Com arrimo no que dispõe o artigo 487, I, do Código de 

Processo civil, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis 

nesta fase no processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 27 de fevereiro de 

2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 

27 de fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-92.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO PIEROBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001773-92.2019.8.11.0009. REQUERENTE: OSWALDO PIEROBON 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 
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informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. PRELIMINARMENTE 

Da Necessidade de Suspensão do Feito – Recurso Especial nº 1.525.174. 

Inicialmente, constato a possibilidade de prosseguimento do feito. O 

Ministro Luís Felipe Salomão procedeu a nota de afetação do tema 954 

para serviços de telefonia fixa relacionada a cobrança indevida por 

alteração do plano de franquia/plano de serviços sem solicitação do 

consumidor, com pedido de indenização por danos morais, conforme 

pesquisa na página do Superior Tribunal de Justiça abaixo indicado. 

(http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp, data da 

pesquisa 30/05/2019, ás 15:30 horas, horário local). Questão submetida a 

julgamento - A indevida cobrança de valores referentes à alteração do 

plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa; - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou 

má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - 

abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos 

documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível 

de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos. No caso, o 

objeto desta lide versa sobre suposta migração de telefonia móvel, 

restando evidente que não aborda o TEMA 954, razão pela qual dou 

prosseguimento ao feito. MÉRITO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por OSWALDO PIEROBON em 

desfavor de OI MÓVEL S.A. O autor alega, em apertada síntese, que 

sempre possuiu conta junto a Empresa de Telefonia Vivo, sendo titular do 

nº (66) 9.9961-1081, sendo ofertado pela Reclamada uma proposta de 

ligações ilimitadas ao valor de R$69,90 mensais. Aduz que aceitou a 

proposta desde que não houvesse a modificação do nº telefônico utilizado 

na operadora Vivo. Contudo, afirma que ao receber o chip ofertado pela 

Requerida constatou que o nº indicado era (66)9.8443-1524 e ao entrar 

em contato com a empresa de telefonia foi informado que houve a 

portabilidade e que em caso de cancelamento seria cobrado multa de 

R$741,28, com a qual não concorda. Por outro turno, a empresa alega que 

não houve qualquer ilícito praticado pela empresa, visto que disponibilizou 

os serviços de maneira a atender os seus clientes. Pois bem. Em análise 

minuciosa verifico que o nº telefônico enviado pela Reclamada, para o 

Autor é (66) 9.8443-1524, em evidente divergência do nº anterior que o 

Reclamante possuía, qual seja, (66) 9.9961-1081, sem justificativa 

plausível para a mudança de nº uma vez que conforme narra o Autor, este 

não desejava mudar de nº. Assim, não há prova suficiente que demonstre 

a legalidade da cobrança, razão pela qual a procedência do pedido de 

declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe. Contudo, 

em análise atenta dos autos, não se verifica qualquer demonstração de 

que tenha havido a negativação dos débitos em discussão no valor de 

R$741,28. Partindo desta premissa, não há como acolher que o evento 

tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade 

e causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Desta 

feita, em que pesem as razões apresentadas, a parte autora não passou 

a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Não se avalia aqui que a conduta da empresa ré é 

admissível. Pelo contrário, a controvérsia, em princípio, pode revelar falha 

na prestação de serviço que merece atenção dos órgãos públicos 

responsáveis. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Acerca da questão, vejamos 

julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 25/09/2017 

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T 

A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – MERA 

COBRANÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrente é usuária do serviço da 

Recorrida. Relatou que fez um empréstimo, sendo que a primeira parcela 

seria cobrada em março de 2017. Que efetuou depósito de R$ 400,00 no 

dia 20/02/2017 para quitar a parcela do empréstimo, mas que o referido 

banco efetuou cobrança indevida de serviço não contratado denominado 

“SDO CTA/APL” no valor de R$ 263,27 em 02/02/2017 e que por isso ficou 

em mora com o pagamento da parcela do empréstimo contratado e teve 

que pagar juros. A Reclamada é revel. A sentença objurgada consignou a 

inocorrência de fato ensejador de danos morais e declarou a 

inexigibilidade dos débitos discutidos, uma vez que a cobrança indevida 

não passou de mero aborrecimento. Cinge-se o presente recurso ao pleito 

de indenização por danos morais. Apesar da irresignação da parte 

Recorrente em razão dos fatos ocorridos, certo é que não houve lesão à 

direito personalíssimo. A Recorrente não teve o acesso ao crédito negado, 

não teve seu nome inscrito em SPC/SCPC/SERASA. Frise-se ainda que 

não comprovou que a conta corrente ficou negativada e que o valor do 

empréstimo em março de 2017 foi pago com juros. E por fim, verifico que 

existem vários outros descontos com a mesma nomenclatura na conta 

corrente da Recorrente, que não foram contestados. Recurso Inominado 

nº.: 0027912-93.2017.811.0001 Outrossim, é interessante ressaltarmos 

que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Diante do 

exposto, e levando em consideração os documentos juntados a defesa, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: 01- DECLARAR 

INEXISTENTE O DÉBITO no valor de R$741,28 e; 02- CONFIRMAR a liminar 

concedida (id 25387268), tornando-a definitiva por seus próprios 

fundamentos. Com arrimo no que dispõe o artigo 487, I, do Código de 

Processo civil, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios por não serem cabíveis 

nesta fase no processo (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto a homologação do MM. Juiz 
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Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 27 de fevereiro de 

2020. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 

27 de fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010187-62.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J T DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010187-62.2016.8.11.0009. REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME EXECUTADO: J T DOS SANTOS - ME Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Conforme 

se infere do art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, os processos que tramitam 

pelo Juizado Especial Cível também se extinguem nas hipóteses previstas 

no Código de Processo Civil. Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz 

não resolverá o mérito quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Sem maiores delongas, 

no caso em testilha, considerando que a parte exequente, devidamente 

intimada, deixou de cumprir os atos processuais que lhe competiam, 

imprescindíveis ao regular andamento do feito, a extinção do processo por 

abandono da causa é medida de rigor. Desnecessária a prévia intimação 

pessoal da parte, conforme art. 51, § 1º, da Lei nº. 9.099/95. Ante o 

exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Descabe a condenação ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 

55, caput, da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe. 

INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010268-11.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON GIZONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010268-11.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: VIVO S/A EXECUTADO: 

ADILSON GIZONI Vistos. Antes de apreciar o pedido formulado na petição 

retro, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco (5) dias, juntar 

o cálculo atualizado do crédito exequendo, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-51.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONCEICAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010039-51.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: SILVANA CONCEICAO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA Vistos. 

INDEFIRO o novo pedido de penhora on-line formulado na petição retro, 

uma vez que a providência já fora realizada, conforme id. 12377334. 

Quanto ao pedido de leilão dos bens, imprescindível a prévia remoção dos 

automóveis. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

cinco (5) dias, informe a localização dos veículos penhorados no feito, 

sob pena de arquivamento. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001647-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. S. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. M. (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAR 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(s) advogado(s), para, querendo 

manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000135-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SODER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000135-58.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

EXECUTADO: VANDERLEI SODER Vistos. Compulsando os autos, verifico 

a necessidade de CHAMAR O FEITO À ORDEM. Destarte, conforme teor 

da sentença proferida nos autos (id. 14100462), já transitada em julgado 

(id. 18648802), fora reconhecido de ofício a prescrição da pretensão 

inicial, sendo a ação extinta com resolução do mérito. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de cinco (5) dias, esclareça do que se 

trata a quantia ora em execução, sob pena de arquivamento do feito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000559-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

ANAIARA ROSA PEREIRA FRANZOIA OAB - 045.890.461-99 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ZANE MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000559-03.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA REPRESENTANTE: ANAIARA ROSA PEREIRA FRANZOIA 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA ZANE MARTINS Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 34 da Lei 9.099/95. Pois bem. Como é 

cediço, a Lei 9.099/95 previa, em seu art. 8º, § 1º, que somente as 
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pessoas físicas capazes seriam admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial. Tal restrição foi imposta como meio de evitar que as 

pessoas jurídicas burlassem o mandamento legal, sobrecarregando os 

Juizados em prejuízo do cidadão comum. Todavia, com o advento da Lei 

Complementar nº. 147 de 2014, que alterou a redação do inc. II do § 1º do 

art. 8º da Lei 9.099/95, passou-se a admitir que as pessoas jurídicas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte também demandassem no Juizado, conforme 

transcrição legal abaixo colacionada: Art. 8º Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: [...] II - as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 

Vê-se, pois, que a legitimidade das pessoas jurídicas para propor 

demandas no Juizado é limitada, permitida apenas às pessoas jurídicas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas ou 

empresas de pequeno porte. No caso dos autos, devidamente intimada 

para comprovar o seu enquadramento legal, a parte exequente juntou 

“Certidão Simplificada” (id. 24948411), onde consta expressamente a 

informação de que ela NÃO é microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Assim, sendo a parte exequente vedada por lei de demandar no 

Juizado Especial, a extinção do feito é medida de rigor. Ante o exposto, 

verificada a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inc. 

IV, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito. 

DESCABE a condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE 

e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001508-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GONCALVES DA PAZ (EXEQUENTE)

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001508-61.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, NAIARA GONCALVES DA PAZ EXECUTADO: WILSON 

GONCALVES Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 34 da Lei 

9.099/95. Pois bem. Como é cediço, a Lei 9.099/95 previa, em seu art. 8º, § 

1º, que somente as pessoas físicas capazes seriam admitidas a propor 

ação perante o Juizado Especial. Tal restrição foi imposta como meio de 

evitar que as pessoas jurídicas burlassem o mandamento legal, 

sobrecarregando os Juizados em prejuízo do cidadão comum. Todavia, 

com o advento da Lei Complementar nº. 147 de 2014, que alterou a 

redação do inc. II do § 1º do art. 8º da Lei 9.099/95, passou-se a admitir 

que as pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte também 

demandassem no Juizado, conforme transcrição legal abaixo colacionada: 

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: [...] II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006 Vê-se, pois, que a legitimidade das pessoas 

jurídicas para propor demandas no Juizado é limitada, permitida apenas às 

pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas ou empresas de pequeno porte. No caso dos autos, 

devidamente intimada para comprovar o seu enquadramento legal, a parte 

exequente juntou “Certidão Simplificada” (id. 24947677), onde consta 

expressamente a informação de que ela NÃO é microempresa ou empresa 

de pequeno porte. Assim, sendo a parte exequente vedada por lei de 

demandar no Juizado Especial, a extinção do feito é medida de rigor. Ante 

o exposto, verificada a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inc. 

IV, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito. 

DESCABE a condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE 

e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ROBERTO MARIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000316-93.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: MILTON ROBERTO MARIA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Conforme se infere 

do art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, os processos que tramitam pelo 

Juizado Especial Cível também se extinguem nas hipóteses previstas no 

Código de Processo Civil. Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não 

resolverá o mérito quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Sem maiores delongas, 

no caso em testilha, considerando que a parte exequente, devidamente 

intimada, deixou de cumprir os atos processuais que lhe competiam (id. 

13980943), imprescindíveis ao regular andamento do feito, a extinção do 

processo por abandono da causa é medida de rigor. Desnecessária a 

prévia intimação pessoal da parte, conforme a inteligência do art. 51, § 1º, 

da Lei nº. 9.099/95. Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Descabe a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002287-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1002287-16.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

EXECUTADO: ROSANGELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA Vistos. 

Tratando-se a parte exequente de microempresa, conforme documentos 

colacionados aos autos, delibero pelo prosseguimento do feito. Cuida-se 

de petição requerendo o cumprimento de sentença (id. 13401352). De 

proêmio, assevera-se que, no caso presente, devem incidir as 

consequências que o ordenamento jurídico prevê para o réu revel, dentre 

as quais a disposta no art. 346 do CPC, que determina a dispensa da 

intimação dos atos processuais àquele que deixou de constituir advogado 

nos autos. É a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos 

do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos 

atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. 
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Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em 

título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo 

foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000137-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AGUIAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000137-28.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

EXECUTADO: ANTONIO AGUIAR Vistos. Tratando-se a parte exequente 

de microempresa, conforme documentos colacionados aos autos, delibero 

pelo prosseguimento do feito. Cuida-se de petição requerendo o 

cumprimento de sentença (id. 16573822). De proêmio, assevera-se que, 

no caso presente, devem incidir as consequências que o ordenamento 

jurídico prevê para o réu revel, dentre as quais a disposta no art. 346 do 

CPC, que determina a dispensa da intimação dos atos processuais àquele 

que deixou de constituir advogado nos autos. É a jurisprudência do C. 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E 

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO 

PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU 

ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº 

11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO 

ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo 

Civil, será dispensado da intimação dos atos processuais o réu revel que 

não constituiu advogado nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 

11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial 

desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi 

certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001787-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joel Francisco dos Santos (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001787-13.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: AGUIAR LOURENCO BOSSA - 

ME EXECUTADO: JOEL FRANCISCO DOS SANTOS Vistos. INDEFIRO o 

pedido de suspensão do processo, pois contrário aos princípios da 

celeridade e efetividade que regem os Juizados Especiais Cíveis. Por outro 

lado, em que pese o entendimento do par de Magistratura, exarado ao id. 

25503540, tenho que a condição de optante do Simples Nacional não é 

requisito de legitimidade para que pessoas jurídicas ocupem o polo ativo 

em demandas judiciais nos Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, 

inc. II, da Lei 9.099/95 positiva que: Art. 8º Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: [...] II - as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

A referida Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por seu 

turno, previu apenas o critério de faturamento para classificação da 

empresa como ME ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do 

Simples Nacional, conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei 

Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 

porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual 

de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Assim, constatado que a parte exequente é microempresa, conforme 

documentos colacionados aos autos, delibero pelo prosseguimento do 

feito. Quanto ao requerimento de cumprimento de sentença, assevera-se 

que, no caso presente, devem incidir as consequências que o 

ordenamento jurídico prevê para o réu revel, dentre as quais a disposta no 

art. 346 do CPC, que determina a dispensa da intimação dos atos 

processuais àquele que deixou de constituir advogado nos autos. É a 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 
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LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU 

REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos 

do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos 

atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. 

Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em 

título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo 

foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000068-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (EXEQUENTE)

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000068-30.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME, DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA 

EXECUTADO: ANDREIA DA SILVA FERREIRA Vistos. Em que pese o 

entendimento do par de Magistratura exarado ao id. 21311117, tenho que 

a condição de optante do Simples Nacional não é requisito de legitimidade 

para que pessoas jurídicas ocupem o polo ativo em demandas judiciais 

nos Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95 

positiva que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: [...] II - 

as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. A referida Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por seu turno, previu 

apenas o critério de faturamento para classificação da empresa como ME 

ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do Simples Nacional, 

conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Assim, constatado que a parte exequente é microempresa, conforme 

documentos colacionados aos autos, delibero pelo prosseguimento do 

feito. Quanto ao requerimento de cumprimento de sentença, assevera-se 

que, no caso presente, devem incidir as consequências que o 

ordenamento jurídico prevê para o réu revel, dentre as quais a disposta no 

art. 346 do CPC, que determina a dispensa da intimação dos atos 

processuais àquele que deixou de constituir advogado nos autos. É a 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU 

REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos 

do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos 

atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. 

Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em 

título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo 

foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002184-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))
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Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para, querendo 

pugnar o que entender pertinente, acerca da manifestação id. 29902290, 

no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000617-69.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ PAGLIOCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para no prazo de 

cinco dias, manifestar-se acerca da petição e comprovante de pagamento 

id. 29815613.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001315-75.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AVELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

INGLATS CAROBA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO PIRES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) Embargada(s), através do(a) advogado(a), para, querendo no 

prazo legal, manifestar-se acerca dos embargos de declaração id. 

29744660, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010791-91.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) Embargada(s), através do(a) advogado(a), para, querendo no 

prazo legal, manifestar-se acerca dos embargos de declaração id. 

29823707, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43123 Nr: 60-22.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE ELIAS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Marques dos Santos - 

OAB:OAB-21071/O, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação dos procuradores da parte autora, 

acerca do cálculo realizado às fls. 330/332, para, querendo pugnar o que 

entender pertinente no prazo de cinco dias, nos termos da decisão de fl. 

329. Certifico, ainda, que os autos permanecem em cartório no aguardo de 

carga/vistas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46275 Nr: 89-38.2008.811.0009

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RICARDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436, Marcela Iane Venturini Padovam Costa - OAB:10513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:MT 2680, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizado pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAR as 

partes, através dos advogados para ciência do retorno dos autos, para, 

querendo manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001371-94.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FRANCIELI SCHAF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (IMPETRADO)

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR (IMPETRADO)

LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001371-94.2019.8.11.0046. Vistos 

em substituição. Trata-se de mandado de segurança impetrado por 

MONICA FRANCIELI SCHAF, qualificada nos autos, contra ato ilegal 

praticado pelo NÚCLEO PEDAGOGICO UNEMAT autoridade coautora LUIZ 

EMÍDIO DANTAS JUNIOR coordenador do Núcleo Pedagógico de Campos 

de Júlio/MT. Alega o impetrante que no dia 12/03/2019 foi publicado o edital 

n° 001/2019 COVEST para CONCURSO VESTIBULAR 2019/2, sendo 

ofertados em Campos de Júlio/MT os cursos de Administração de 

Empresas e Direito, (noturno/matutino) com realização das provas no dia 

09/06/2019. Relata que realizou a inscrição para o vestibular, concorrendo 

na cota Escola Pública para o curso de direito. Que após divulgação das 

notas a autora foi aprovada no vestibular com nota 86,50 ficando em 26° 

colocação, com o prazo para matricula entre os dias 29/07/2019 à 
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31/07/2019. Afirma que no dia 30/07/2019 a impetrante compareceu a 

prefeitura municipal de Campos de Júlio/MT, local designado para 

realização da matricula, ocasião em que foi recusada a sua matricula, sob 

a alegação da autoridade de que a impetrante havia estudado na rede 

privada de ensino, não podendo ter concorrido na cota para escola 

pública. Alega que autoridade coatora fundamentou a negativa, alegando 

que o fato da impetrante ter realizado o uma prova para concluir apenas 

algumas matérias no Instituto Várzea-grandense de Educação, 

descaracterizaria o fato de ser estudante integral da rede pública de 

ensino. Assim, requer seja liminarmente ordenado que o núcleo de 

pedagógico realize a sua inscrição no curso de bacharelado em direito 

conforme Edital n. 001/2019 - COVEST, ofertado na cidade de Campos de 

Júlio/MT. Liminar indeferida em ID. 22254276. A UNEMAT afirma que a 

apresentação de Certificado de Conclusão do Ensino médio é requisito 

indispensável, ID. 22360072. Manifestação da impetrante em ID. 22397038. 

Liminar concedendo a inscrição da impetrante no curso de bacharelado 

em direito em ID. 22450398. O Ministério Público opinou pela concessão da 

segurança pleiteada em ID. 24233944. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Decido. Para o deslinde da questão trazida à baila, 

há que se fazer referência expressa ao artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5º Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público; (...)”. Pois bem. Direito líquido e certo, 

segundo Maria Helena Diniz, é “aquele que não precisa ser apurado, em 

virtude de estar perfeitamente determinado, podendo ser exercido 

imediatamente, por ser incontestável e por não estar sujeito a quaisquer 

controvérsias. Para protegê-lo, é cabível mandado de segurança”. 

Compulsando os autos, verifico que a autoridade coatora indeferiu a 

matrícula da impetrante em razão de não ter sido apresentado documento 

de comprovação de conclusão do ensino médio, consoante declaração e 

ID. 22247203. Entretanto, verifico que o certificado de conclusão do 

ensino médio foi acostado nos autos (ID. 22247207). Assim, considerando 

a apresentação do documento faltante para a matrícula, verifico que é 

induvidoso o direito alegado pela impetrante, pelo que tenho por bem 

conceder a segurança. Por fim, tomo como parte integrante da presente 

sentença os motivos esposados na medida liminar de ID. 22450398. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

presente feito concedendo o mandado e, em consequência, mantenho a 

medida liminar deferida, para determinar que o Núcleo Pedagógico da 

UNEMAT realize a inscrição da impetrante no curso de bacharelado em 

direito. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do que 

dispõem o artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ. Decorrido o prazo recursal voluntário, encaminhe-se os autos à 

apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, da Lei 

12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001103-40.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo se 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-51.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-51.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000110-60.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JARDSON DA SILVA PEREIRA (TESTEMUNHA)

ADAILTON NUNES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO VAN DAL FERNANDES OAB - RO9757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000110-60.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: ADAILTON NUNES REZENDE TESTEMUNHA: JARDSON DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 

Vistos em substituição. Indefiro o pleito de ID. 29890397, ante a 

indisponibilidade técnica para a realização do ato. Cumpra-se na íntegra a 

decisão retro. Comodoro-MT, 06 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001527-19.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR MARTINOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001527-19.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): EDEMAR MARTINOTTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. EDEMAR MARTINOTTO ajuíza Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados na inicial. Aduz, em síntese, 

que o requerente já contava com 65 anos de vida quando do ajuizamento 

da ação. Ademais, informa que exerceu atividade rural durante toda sua 

vida, inclusive informa que exerce ainda tal atividade, em regime de 

economia familiar, comprovando por meio dos seguintes documentos: 

Documentos pessoais, comprovante de residência, certidão do INCRA de 

assentamento rural, declaração de exercício rural pelo Sindicato dos 

trabalhadores rurais, conforme Instrução Normativa do INSS, comprovante 

do protocolo de requerimento da previdência social e notas fiscais de 

produtos rurais etc. Requer que seja julgado procedente a presente 

demanda para condenar a parte requerida a conceder o beneficio de 

aposentadoria rural por idade em favor da parte autora. Junto à inicial, 

acostou os documentos. Devidamente citado, o INSS apresentou 

contestação (ID. 18680098). Audiência de instrução e julgamento realizada 

no dia 06/06/2019 (ID. 20713703). Memoriais finais pelo requerente, ID 

20943937. Certificado decurso do prazo para o requerido se manifestar, 

ID 27290815. É o breve relato. Decido. Pretende o autor obter provimento 
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judicial assegurando-lhe a aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial. A situação do autor deve amoldar-se àquela prevista 

no artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que é a daquele demandante que 

não tem prova material - assim entendido como as hipóteses mencionadas 

pelo artigo 106 da mesma lei - onde a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material. Da prova documental. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade, pleiteado pelo autor, 

exige a comprovação do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência 

previsto no artigo 142 da Lei n. 8213/91, mediante início plausível de prova 

material, legitimada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

Como requisito etário, exige-se a idade superior a 60 anos para homem e 

55 anos para mulher (artigo 48, § 1º, da Lei de Benefícios). Assim, no 

tocante a prova documental, qualquer elemento físico do qual se possa 

extrair qualquer indício acerca da atividade laboral da parte, desde que 

oportunamente corroborado pela prova testemunhal. Analisando os 

documentos juntados pelo autor com a exordial, concluo que estes são 

aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural exercida pelo 

mesmo há longa data. Nesse sentido, ao contrário do que alega o 

requerido, as provas materiais apresentadas pelo autor são suficientes 

para demonstrar a sua condição de rurícola. Com efeito, este comprovou 

através dos documentos carreados aos autos a profissão de agricultor. 

Mutatis mutandis, outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO SUFICIENTE DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PARA A 

APOSENTADORIA ETÁRIA SATISFEITOS. APELAÇÃO PROVIDA. 

REFORMA DA SENTENÇA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade (trabalhador 

rural), conforme disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, 

condiciona-se à verificação do requisito etário, 60 anos para homens e 55 

anos para mulheres, associado à demonstração do efetivo exercício da 

atividade rural por tempo equivalente ao da carência do benefício 

pretendido (180 contribuições mensais), observada a regra de transição 

prevista no art.142 do mencionado diploma legal, desde que o período seja 

imediatamente anterior à data do requerimento, ainda que o serviço tenha 

sido prestado de forma descontínua. Quanto à atividade rural exercida, 

esta deve ser demonstrada mediante início razoável de prova material, 

coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou prova 

documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. O demandante completou 60 anos em 11/agosto/1994 

(fl.11), correspondendo o período de carência, portanto, a 72 meses. 

Acostou os seguintes documentos: "Declaração de Exercício de Atividade 

Rural", expedida pelo INSS (Instrução Normativa nº 118/2005) em 

08/agosto/2007 (fl.12 e v.); declaração de "Testemunhas Vizinhos 

Confrontantes de Lote" emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pimenta Bueno e Região/RO, sem data (fl.13); carteira de associado ao 

referido sindicato, emitida em 09/janeiro/2007, e cartão do "Projeto 

Fundiário Corumbiara" com acompanhamento datado de 12/junho/1979 

(fl.14); Título de propriedade de gleba rural outorgado pelo INCRA em 

19/dezembro/1983 (fl.15 e v.); notificação/comprovante de pagamento e 

cadastro de ITR referentes aos anos de 1992 e 1993 (fls.16/18); guia de 

ITR referente ao ano de 2003 (fl.19); recibos de contribuição ao Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Pimenta Bueno e Região/RO referentes aos 

meses de junho e julho/2007 (fl.20); DARF's do ITR dos anos de 1990, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2006 (fls.21/28); auto de infração 

por atraso na declaração do ITR de 1999 (fl.29); declaração de venda a 

terceiro da propriedade rural do autor firmada em 18/setembro/2007; e 

comunicado da decisão do INSS que indeferiu o pedido de aposentadoria 

por idade apresentado em 20/agosto/2007. 3. Os substratos mencionados, 

conjuntamente analisados, atendem ao início razoável de prova material 

reclamado pelo art.55, §3º, da Lei 8.213/91. O próprio decisum recorrido 

admitiu que "os documentos apresentados constituem início razoável de 

prova material quanto ao efetivo exercício de ativiade rural pelo tempo de 

72 meses exigidos pela lei" (v. fl.73), militando em favor da pretensão, 

ademais, o CNIS, que não consigna nenhum vínculo formal do apelante. 4. 

A prova oral se revelou apta a complementar o início de prova material, 

testificando que o recorrente se dedicou à atividade campesina durante o 

período de carência, deslocando-se de forma cotidiana para a labuta na 

zona rural, patenteando, outrossim, o regime de economia familiar. 5. 

Configurado, nesses termos, o direito à aposentadoria por idade 

(segurado especial), deve ser a sentença reformada para assegurar ao 

demandante a implantação do referido benefício, cujo termo inicial deve 

coincidir com a data do requerimento administrativo (20/agosto/2007, v. 

fl.36). 6. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros 

moratórios, incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela 

anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada 

mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se 

harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 

870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). 7. Honorários advocatícios, a cargo do INSS, 

serão apurados quando da liquidação, com base nos percentuais mínimos 

de cada faixa prevista no art. 85, §3º, do CPC/2015 (§4º, II, do mesmo 

artigo). Sem condenação em custas, ante a isenção legal conferida à 

Fazenda Pública. 8. Considerando a probabilidade do direito evidenciada a 

partir da análise empreendida e a natureza alimentar da prestação (perigo 

de dano), resta concedida a antecipação dos efeitos da tutela, 

determinando-se à autarquia a implantação do benefício (aposentadoria 

por idade - rural) no valor de 1 (um) salário mínimo, no prazo de 20 (vinte) 

dias. 9. Sentença reformada. Apelação provida para reconhecer a 

procedência do pedido. (AC 0020097-55.2010.4.01.9199, JUIZ FEDERAL 

POMPEU DE SOUSA BRASIL, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 23/05/2019 PAG.).” O que se extrai 

dos autos é que o autor é agricultor, atividade da qual retirava o seu 

sustento e da sua família, caracterizando a sua condição de segurado 

especial. Da prova testemunhal. A intenção do legislador em exigir um 

início de prova não é outra senão o de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pois bem, ao analisar 

a audiência de instrução, onde foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas, tendo por norte artigo 442 do CPC “A prova testemunhal é 

sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”, vislumbro que tal 

prova é favorável para a parte autora, no sentido de comprovar sua 

condição de trabalhador rural. Sendo assim, verifica-se que o autor 

implementou os requisitos exigidos para obtenção do beneficio pleiteado, 

eis que conseguiu comprovar o preenchimento do período de carência por 

meio da prova documental corroborada pela prova testemunhal. Da 

carência. Resta, então, a análise do prazo de carência para a concessão 

da aposentadoria por idade rural. Esse tipo de aposentadoria não segue a 

regra geral do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91, mas sim a especial do art. 

142 da mesma Lei, na qual estão estabelecidos os prazos do labor rural. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente implementou os 

requisitos exigidos para obtenção do benefício pleiteado, haja vista possui 

mais de 60 (sessenta) anos conforme documento juntado nos autos, 

sendo certo que comprovou o exercício de atividade rural por tempo muito 

superior ao exigido pela lei. As testemunhas inquiridas foram uníssonas 

quanto à atividade rural exercida pelo autor e a família desde longa data. 

Da qualidade de segurado. Colaciono definição dada pelo artigo 11, inciso 

VII e § 1º, da Lei nº 8.213/91, verbis: “Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII - como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros 

a título de mútua colaboração, na condição de: a) produtor, seja 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou 2. de 

seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos 

do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e 

faça dessas atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou 

a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal 

meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1º Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes” (grifos nossos). Devo anotar, por fim, que a forma de 

recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado especial é 

diferenciada, incidindo unicamente sobre a sua produção, ou seja, não há 

salário-de-contribuição, exceto se o mesmo desejar contribuir 
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facultativamente, como contribuinte individual, a fim de possibilitar a 

obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo. Destarte, 

considerando que o autor comprovou ter mais de 60 (sessenta) anos de 

idade; que exerceu o labor rural em regime de economia familiar durante o 

período de carência exigido pela lei; e, ainda, que na hipótese não há que 

se falar em salário de contribuição, o reconhecimento da sua qualidade de 

segurado especial e decorrente implantação do benefício pretendido, é 

medida que se impõe. Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar 

que, estes serão devidos conforme restou decidido pela Corte da 

Cidadania em sede de apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: 

“[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. 

REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).” Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a presente ação para 

CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a CONCEDER o 

benefício de aposentadoria rural por idade a EDEMAR MARTINOTTO no 

valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo terceiro) salário. 

Ante o requerimento administrativo realizado pela requerente, CONCEDO o 

benefício de aposentadoria rural por idade desde a data de 23 de abril de 

2018. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor 

da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000757-89.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MOTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000757-89.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MIGUEL MOTA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. MIGUEL MOTA DOS SANTOS ajuíza 

Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados na inicial. Aduz, em 

síntese, que o requerente já contava com 62 anos de vida quando do 

ajuizamento da ação. Ademais, informa que exerceu atividade rural 

durante toda sua vida, inclusive informa que exerce ainda tal atividade, em 

regime de economia familiar, comprovando por meio dos seguintes 

documentos: Documentos pessoais, comprovante de residência, carteira 

do Sindicato dos trabalhadores rurais, contrato particular de arrendamento 

de imóvel rural pelo requerente, comprovante do protocolo de 

requerimento da previdência social e notas fiscais de produtos rurais etc. 

Requer que seja julgado procedente a presente demanda para condenar a 

parte requerida a conceder o beneficio de aposentadoria rural por idade 

em favor da parte autora. Junto à inicial, acostou os documentos. 

Devidamente citado, o INSS apresentou contestação (ID. 21621770). 

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 19/09/2019 (ID. 

24109190). É o breve relato. Decido. Pretende o autor obter provimento 

judicial assegurando-lhe a aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial. A situação do autor deve amoldar-se àquela prevista 

no artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que é a daquele demandante que 

não tem prova material - assim entendido como as hipóteses mencionadas 

pelo artigo 106 da mesma lei - onde a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material. Da prova documental. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade, pleiteado pelo autor, 

exige a comprovação do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência 

previsto no artigo 142 da Lei n. 8213/91, mediante início plausível de prova 

material, legitimada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

Como requisito etário, exige-se a idade superior a 60 anos para homem e 

55 anos para mulher (artigo 48, § 1º, da Lei de Benefícios). Assim, no 

tocante a prova documental, qualquer elemento físico do qual se possa 

extrair qualquer indício acerca da atividade laboral da parte, desde que 

oportunamente corroborado pela prova testemunhal. Analisando os 

documentos juntados pelo autor com a exordial, concluo que estes são 

aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural exercida pelo 

mesmo há longa data. Nesse sentido, ao contrário do que alega o 

requerido, as provas materiais apresentadas pelo autor são suficientes 

para demonstrar a sua condição de rurícola. Com efeito, este comprovou 

através dos documentos carreados aos autos a profissão de agricultor. 

Mutatis mutandis, outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO SUFICIENTE DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PARA A 

APOSENTADORIA ETÁRIA SATISFEITOS. APELAÇÃO PROVIDA. 

REFORMA DA SENTENÇA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade (trabalhador 

rural), conforme disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, 

condiciona-se à verificação do requisito etário, 60 anos para homens e 55 

anos para mulheres, associado à demonstração do efetivo exercício da 

atividade rural por tempo equivalente ao da carência do benefício 

pretendido (180 contribuições mensais), observada a regra de transição 

prevista no art.142 do mencionado diploma legal, desde que o período seja 

imediatamente anterior à data do requerimento, ainda que o serviço tenha 

sido prestado de forma descontínua. Quanto à atividade rural exercida, 

esta deve ser demonstrada mediante início razoável de prova material, 

coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou prova 

documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. O demandante completou 60 anos em 11/agosto/1994 

(fl.11), correspondendo o período de carência, portanto, a 72 meses. 

Acostou os seguintes documentos: "Declaração de Exercício de Atividade 

Rural", expedida pelo INSS (Instrução Normativa nº 118/2005) em 

08/agosto/2007 (fl.12 e v.); declaração de "Testemunhas Vizinhos 

Confrontantes de Lote" emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pimenta Bueno e Região/RO, sem data (fl.13); carteira de associado ao 

referido sindicato, emitida em 09/janeiro/2007, e cartão do "Projeto 

Fundiário Corumbiara" com acompanhamento datado de 12/junho/1979 

(fl.14); Título de propriedade de gleba rural outorgado pelo INCRA em 

19/dezembro/1983 (fl.15 e v.); notificação/comprovante de pagamento e 

cadastro de ITR referentes aos anos de 1992 e 1993 (fls.16/18); guia de 

ITR referente ao ano de 2003 (fl.19); recibos de contribuição ao Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Pimenta Bueno e Região/RO referentes aos 

meses de junho e julho/2007 (fl.20); DARF's do ITR dos anos de 1990, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2006 (fls.21/28); auto de infração 

por atraso na declaração do ITR de 1999 (fl.29); declaração de venda a 

terceiro da propriedade rural do autor firmada em 18/setembro/2007; e 

comunicado da decisão do INSS que indeferiu o pedido de aposentadoria 

por idade apresentado em 20/agosto/2007. 3. Os substratos mencionados, 

conjuntamente analisados, atendem ao início razoável de prova material 

reclamado pelo art.55, §3º, da Lei 8.213/91. O próprio decisum recorrido 

admitiu que "os documentos apresentados constituem início razoável de 

prova material quanto ao efetivo exercício de ativiade rural pelo tempo de 

72 meses exigidos pela lei" (v. fl.73), militando em favor da pretensão, 

ademais, o CNIS, que não consigna nenhum vínculo formal do apelante. 4. 

A prova oral se revelou apta a complementar o início de prova material, 

testificando que o recorrente se dedicou à atividade campesina durante o 

período de carência, deslocando-se de forma cotidiana para a labuta na 

zona rural, patenteando, outrossim, o regime de economia familiar. 5. 
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Configurado, nesses termos, o direito à aposentadoria por idade 

(segurado especial), deve ser a sentença reformada para assegurar ao 

demandante a implantação do referido benefício, cujo termo inicial deve 

coincidir com a data do requerimento administrativo (20/agosto/2007, v. 

fl.36). 6. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros 

moratórios, incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela 

anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada 

mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se 

harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 

870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). 7. Honorários advocatícios, a cargo do INSS, 

serão apurados quando da liquidação, com base nos percentuais mínimos 

de cada faixa prevista no art. 85, §3º, do CPC/2015 (§4º, II, do mesmo 

artigo). Sem condenação em custas, ante a isenção legal conferida à 

Fazenda Pública. 8. Considerando a probabilidade do direito evidenciada a 

partir da análise empreendida e a natureza alimentar da prestação (perigo 

de dano), resta concedida a antecipação dos efeitos da tutela, 

determinando-se à autarquia a implantação do benefício (aposentadoria 

por idade - rural) no valor de 1 (um) salário mínimo, no prazo de 20 (vinte) 

dias. 9. Sentença reformada. Apelação provida para reconhecer a 

procedência do pedido. (AC 0020097-55.2010.4.01.9199, JUIZ FEDERAL 

POMPEU DE SOUSA BRASIL, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 23/05/2019 PAG.).” O que se extrai 

dos autos é que o autor é agricultor, atividade da qual retirava o seu 

sustento e da sua família, caracterizando a sua condição de segurado 

especial. Da prova testemunhal. A intenção do legislador em exigir um 

início de prova não é outra senão o de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pois bem, ao analisar 

a audiência de instrução, onde foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas, tendo por norte artigo 442 do CPC “A prova testemunhal é 

sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”, vislumbro que tal 

prova é favorável para a parte autora, no sentido de comprovar sua 

condição de trabalhador rural. Sendo assim, verifica-se que o autor 

implementou os requisitos exigidos para obtenção do beneficio pleiteado, 

eis que conseguiu comprovar o preenchimento do período de carência por 

meio da prova documental corroborada pela prova testemunhal. Da 

carência. Resta, então, a análise do prazo de carência para a concessão 

da aposentadoria por idade rural. Esse tipo de aposentadoria não segue a 

regra geral do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91, mas sim a especial do art. 

142 da mesma Lei, na qual estão estabelecidos os prazos do labor rural. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente implementou os 

requisitos exigidos para obtenção do benefício pleiteado, haja vista possui 

mais de 60 (sessenta) anos conforme documento juntado nos autos, 

sendo certo que comprovou o exercício de atividade rural por tempo muito 

superior ao exigido pela lei. As testemunhas inquiridas foram uníssonas 

quanto à atividade rural exercida pelo autor e a família desde longa data. 

Da qualidade de segurado. Colaciono definição dada pelo artigo 11, inciso 

VII e § 1º, da Lei nº 8.213/91, verbis: “Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII - como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros 

a título de mútua colaboração, na condição de: a) produtor, seja 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou 2. de 

seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos 

do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e 

faça dessas atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou 

a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal 

meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1º Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes” (grifos nossos). Devo anotar, por fim, que a forma de 

recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado especial é 

diferenciada, incidindo unicamente sobre a sua produção, ou seja, não há 

salário-de-contribuição, exceto se o mesmo desejar contribuir 

facultativamente, como contribuinte individual, a fim de possibilitar a 

obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo. Destarte, 

considerando que o autor comprovou ter mais de 60 (sessenta) anos de 

idade; que exerceu o labor rural em regime de economia familiar durante o 

período de carência exigido pela lei; e, ainda, que na hipótese não há que 

se falar em salário de contribuição, o reconhecimento da sua qualidade de 

segurado especial e decorrente implantação do benefício pretendido, é 

medida que se impõe. Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar 

que, estes serão devidos conforme restou decidido pela Corte da 

Cidadania em sede de apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: 

“[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. 

REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).” Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a presente ação para 

CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a CONCEDER o 

benefício de aposentadoria rural por idade a MIGUEL MOTA DOS SANTOS 

no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo terceiro) salário. 

Ante o requerimento administrativo realizado pela requerente, CONCEDO o 

benefício de aposentadoria rural por idade desde a data de 24 de outubro 

de 2017. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor 

da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000444-94.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. L. (REQUERIDO)

J. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000444-94.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: ROSELI RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: JOVERCINO 

GAMA DE SOUZA, A. D. S. L. Vistos em substituição. Atento aos autos, 

verifico que a parte requerida, por ter 17 (dezessete) anos de idade, é 

relativamente incapaz na forma da lei, nos termos do inciso I, do art. 4º, do 

Código Civil. Portanto, intime-se a requerente para, querendo, nos termos 

do art. 321 do CPC, proceda a emenda à inicial, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente os dados da representante legal da menor ou 

prova de que a requerida se enquadra em uma das hipóteses previstas 

nos incisos I à V, do parágrafo único, do art. 5º, do Código Civil, sob pena 

de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro-MT, 06 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 534 de 913



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 2233-97.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ELISANI 

ANTONIA VOLTI, ANDERSON CESAR FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 24197-A

 Intimação do advogado(a) ANDERSON CESAR FREU ALEXO, OAB/MT , 

para devolução dos autos nº 34047 , CUJA CARGA FOI PROCESSADA NO 

DIA 22/01/2020 , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36892 Nr: 1591-90.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INOCÊNCIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) ELIZANGELA AZEREDO DA SILVA , OAB/MT , 

para devolução dos autos nº 36892, DATA DA CARGA 11/02/2020 , no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37128 Nr: 1827-42.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVAL ALVES DO NASCIMENTO, MARCOS CESAR 

FARIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos em substituição.

Tendo em vista que não houve a baixa do gravame do veículo, 

certifique-se o decurso do prazo para cumprimento da decisão de fl. 961.

Decorrido o prazo para cumprimento, intime-se o banco executado para 

que efetue o pagamento da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Na mesma oportunidade, intime-se o banco para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, PROCEDA com a baixa do gravame da alienação fiduciária, 

sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

sem prejuízo de posterior condenação em litigância de má-fé.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39487 Nr: 502-95.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDIMAR ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J SAFRA S/A., DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - 

OAB:OAB/PE 12.450, CELSO MARCON - OAB:MT/11.340-A

 Intimação do advogado(a)EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI , OAB/MT 

, para devolução dos autos nº 39487, CARGA EFETUADA NO DIA 

10/02/2020 , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção 

das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67317 Nr: 968-21.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI DE ABREU RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273, SAMUEL 

G. DA SILVA - OAB:13173 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Tendo em vista a expressa renúncia aos valores excedentes, DETERMINO 

a expedição de RPV para pagamento.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor do autor, caso já não o tenha sido realizado.

Ademais, cumprida as disposições acima, dê-se ciência ao (à) advogado 

(a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio legal ou 

defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, inciso II, c/c art. 925.

 Após, conclusos para extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93931 Nr: 3825-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME, 

DESSUMILA ALVES DE CASTRO, GIOVANI PETRELI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para se manifestar nos 

autos requerendo o que enteder de direito, tendo em vista a juntada de 

Ref: 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102323 Nr: 1972-88.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E 

TRANSPORTES - EPP, BRUNO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 2ª via do 

mandado de Ref: 49, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13171 Nr: 1152-26.2004.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA, 

AGROPECURIA ECOFARM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982/B, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB:9189/MT, 

JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Intimação do advogado(a) ELBIO GONZALEZ , OAB/MT , para devolução 

dos autos nº 13171 , DATA DA CARGA 11/02/2020 , no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21953 Nr: 2980-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Intimação do advogado(a)MILTON DABUL POMPEU DE BARROS , OAB/MT 

, para devolução dos autos nº 21953, DATA DA CARGA 07/02/2020 , no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30251 Nr: 1322-22.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença requerido por Vicente 

Soares Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro Social, todos 

devidamente qualificados.

É o relato do necessário.

Decido.

DEFIRO a prioridade na tramitação processual.

RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC.

Intime-se a Autarquia Federal para que, querendo, se manifeste nos autos.

Ademais, considerando que as partes compuseram acordo diretamente no 

Tribunal Regional Federal e, ainda, em caso de não impugnação por parte 

da autarquia-ré, DETERMINO desde já a expedição de RPV ou precatório 

para pagamento, conforme o caso.

Consigno que o valor homologado é de R$ 74.442,69 (setenta e quatro mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), já 

inclusos os honorários advocatícios, consoante fls. 141-v e 120.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para liberação em 

favor do autor, caso já não o tenha sido realizado, em nome do 

beneficiário/do advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada.

Ademais, cumprida as disposições acima, dê-se ciência ao (à) advogado 

(a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio legal ou 

defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, inciso II, c/c art. 925.

 Após, conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32381 Nr: 569-31.2010.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 Intimação do advogado(a)MILTON DABUL POMPEU DE BARROS , OAB/MT 

, para devolução dos autos nº 32381, DATA DA CARGA 07/02/2020 , no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61144 Nr: 2955-63.2012.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIJAN CEZAR MASCARELLO, ESPÓLIO DE 

RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO, JANDIRA JULIA SARTURI 

MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES 

- OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Intimação do advogado(a GUILHERME DE ARRUDA CRUZ , OAB/MT , para 

devolução dos autos nº 61144 , DATA DA CARGA 23/01/2020 , no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63964 Nr: 2117-86.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ECOFARM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - ADMINISTRAÇÃO, COL. , COM. 

IND. NA AMAZÔNIA LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/MT, 

MARIA LURDES SIMIONATTO - OAB:189-B/RO

 Intimação do advogado(A) ELBIO GONZALES , OAB/MT , para devolução 

dos autos nº 63964 , DATA DA CARGA 11/02/2020 , no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69357 Nr: 2558-33.2014.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES LINS E CIA LTDA- ME, JOSIELLY 

SILVA GONÇSLVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) ÁLVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO , 

OAB/MT , para devolução dos autos nº 69357 , cuja carga foi processada 

na data de 28/01/2020, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 1341-28.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, procedo a intimação das partes para, 

querendo, manifestarem-se requerendo o que entender pertinente, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98407 Nr: 175-77.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar as partes para, no prazo legal, 

requererem o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120125 Nr: 2051-33.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados (ref: 53) nos autos no prazo de 10 dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000117-52.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BARBOSA RODOVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impresso em: 06/03/2020 às 15:01 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E 

NÃO LIDO Código de rastreabilidade: 81120204985354 Documento: 

1000117-52.2020.8.11.0046.pdf Remetente: SECRETARIA DA 2ª VARA - 

COMODORO ( NICHOLAS SELZLER KLAHOLD ) Destinatário: SECRETARIA 

DA 4ª VARA ESP. FAZENDA PÚBLICA - CUIABÁ ( TJMT ) Data de Envio: 

06/03/2020 15:00:54 Assunto: SOLICITO O ENVIO DA CARTA 

PRECATÓRIA E DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO ATO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000430-47.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000430-47.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: VANDEVALDO PEREIRA SILVA REQUERIDO: ROSANE 

LUCIANO Vistos. Trata-se de Embargos de declaração interpostos por 

Vandevaldo Pereira Silva contra a sentença carreada nos autos. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Consoante prevê o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição e corrigir erro material. O Código de Processo Civil ao 

disciplinar os embargos de declaração, assevera que são eles cabíveis 

quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 

tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão ao tipo de pronunciamento 

judicial em que se pode constatar a omissão, consentindo ao intérprete 

concluir pela ampla possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal 

vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão 

interlocutória. Feitas tais considerações, tenho por bem não conhecer os 

embargos declaratórios por inadequação. O juízo de admissibilidade dos 

embargos declaratórios deve estar limitado ao exame dos pressupostos 

genéricos intrínsecos (legitimidade recursal, interesse de recorrer e 

adequação da via eleita) e extrínsecos (tempestividade, regularidade 

formal e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de 

recorrer). Além desses pressupostos genéricos, o art. 1.023 do CPC, 

estabelece um pressuposto específico dos embargos de declaração, na 

medida em que impõe ao embargante o dever de fazer a indicação do 

ponto obscuro, contraditório ou omisso contido na decisão hostilizada. Não 

bastasse isso, verifico que a matéria desafiada nos embargos de 

declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação 

da parte recorrente à decisão proferida, não cabendo em sede de 

embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos infringentes, a 

modificação de decisão com a qual a parte não concorda. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. ART. 535 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente 

clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm 

aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima 

excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito 

decidida no acórdão embargado. Incide a regra geral do art. 1º-D da Lei nº 

9.494/97 nas execuções advindas de ação ordinária, ainda que o pólo 

ativo da mesma seja plúrimo. Embargos rejeitados. “Não pode ser 

conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende 

substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são 

apelos de integração, não de substituição.’ (STJ – 1ª Turma, Resp 

15.774-0-SP- EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não 

conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895). “Os embargos de declaração 

não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270). O que 

se percebe é que o embargante pretende seja reapreciado o mérito e 

consequentemente proferida nova decisão, o que não se permite por meio 

de embargos de declaração. A jurisprudência não admite a correção de 

erros por meio de embargos de declaração. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA CORREÇÃO DE 

ERROR IN JUDICANDO. RECURSO ESPECIAL QUE SEQUER ULTRAPASSA 

O CONHECIMENTO EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07/STJ. 1. 
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Verificando que o acórdão embargado expressamente se manifestou 

sobre a questão apontada como omitida, evidencia-se a pretensão dos 

Embargantes de reformar o julgado, a qual não se coaduna com o objetivo 

da presente via dos embargos de declaração de sanar contradição, 

omissão ou obscuridade por ventura existente, não se prestando, 

portanto, para correção de eventual error in judicando. Precedente do STJ. 

2. Não tendo a decisão que examinou o recurso especial sequer 

ultrapassado a barreira do conhecimento, em face da incidência da 

Súmula n.º 07/STJ, mostra-se descabida a alegação de existência de 

omissão na decisão ora embargada. 3. Embargos de declaração 

rejeitados.(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1139421 RS 2009/0088631-8, 

Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2010, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2010). Além disso, em 

relação à irresignação da embargante, verifico que os honorários já foram 

arbitrados, consoante certidão de nomeação juntada na inicial. Nessa 

toada, em que pese a tabela da OAB/MT prever o valor mínimo de 08 (oito) 

URH’s para a presente ação, esta possui apenas caráter orientador e não 

obrigatório, não tendo, portanto, condão para vincular o Juiz quando da 

fixação de honorários advocatícios. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CRIMINAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 

DEFENSOR DATIVO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA 

DA OAB/SC. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO 

ARBITRADOS POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB. 

"A tabela de honorários advocatícios da OAB disciplina, de modo apenas 

sugestivo, e não obrigatório, os honorários a serem cobrados pelo 

advogado contratado pela parte. A referida tabela não possui o condão de 

vincular o Juízo na delimitação da verba honorária a ser arbitrada para o 

caso de nomeação de defensor dativo [...]" (TJ-SC - APL: 

00063114420158240064 São José 0006311-44.2015.8.24.0064, Relator: 

Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 28/02/2019, Primeira Turma de 

Recursos - Capital)” Isto posto, não conheço dos embargos de 

declaração. Desta feita, cumpra-se na íntegra a sentença prolatada nos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 14 de janeiro de 

2020. Antonio Carlos Pereira Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000861-81.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LONGO MALACO (REQUERENTE)

MARCIO ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000861-81.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARCIO ROSA LISBOA, SIMONE LONGO MALACO Vistos. 

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes MARCIO 

ROSA LISBOA e SIMONE LONGO MALACO, pretendem obter a chancela 

judicial da referida avença, em face da composição amigável. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Verifica-se que não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, estando atendidos os interesses dos menores, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão e, por corolário, Julgo Extinto o presente feito, 

com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III do Código de Processo 

Civil. Custas conforme determinado na decisão de id. 23575402. 

Honorários conforme convencionado entre as partes. Após, não havendo 

requerimentos, e adimplidas as custas, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 04 de dezembro de 2019. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001394-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTTO MARQUES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001394-74.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO RÉU: OTTO 

MARQUES DE SOUZA Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública interposta 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra OTTO MARQUES 

DE SOUZA todos devidamente qualificados. Compulsando os autos 

vislumbro que o (s) requerido (s) devidamente citado (s), apresentou 

contestação nos autos. Empós, os autos foram remetidos ao “Parquet” 

que apresentou manifestação nos autos. É o relato do necessário. 

Proceda a serventia da seguinte forma: Intimem-se as partes no prazo 

comum de 05 (cinco) dias para, caso queiram, especifiquem as provas a 

serem produzidas. Cumpra-se. Comodoro/MT, 05 de dezembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002168-70.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002168-70.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: SIMONE RAMOS LIMA MENDES REQUERIDO: FABRICIO 

MENDES Vistos. Intime-se a requerente para que carreie aos autos 

certidão negativa a respeito da existência de testamento em nome do de 

cujus, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 13 de dezembro de 2019. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002188-61.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA SAPIAGINSKI LIOTTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002188-61.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: MARCIA REGINA 

SAPIAGINSKI LIOTTO VISTOS. Intime-se o requerente para emendar a 

inicial e juntar o comprovante de notificação pessoal do devedor através 

do Cartório de Títulos e Documentos, para quitar integralmente a 

obrigação, isso porque o protesto foi lavrado como se fosse efetivada a 

entrega da correpespondência, o que não ocorreu pelos correios, 

consoante documentação em anexa. Neste sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação 

fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJe 11/10/2013) Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para 

tal mister, sob pena de extinção. Cumpra-se. Comodoro-MT, 13 de 

dezembro de 2019. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002198-08.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANEI SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR PROCESSO n. 

1002198-08.2019.8.11.0046 Valor da causa: R$ 47.414,76 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

POLO PASSIVO: SILVANEI SANTOS DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para cumprir comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Comodoro - MT, 6 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001982-47.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001982-47.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Tendo em vista que não houve a citação do requerido, redesigno a 

presente solenidade para o dia 22 de abril de 2020, às 13h30min, 

oportunidade em que serão ouvidas às testemunhas arroladas pelas 

partes. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA 

dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, 

as advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Havendo alegações de preliminares pelo requerido, 

reconhecimento do pedido ou pedido de desistência pelo autor da 

demanda, venham-me conclusos. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002172-10.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PARABA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002172-10.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

VITORINO PARABA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Tendo em vista que não houve a citação do requerido, redesigno a 

presente solenidade para o dia 22 de abril de 2020, às 14h00min, 

oportunidade em que serão ouvidas às testemunhas arroladas pelas 

partes. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA 

dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, 

as advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Havendo alegações de preliminares pelo requerido, 

reconhecimento do pedido ou pedido de desistência pelo autor da 

demanda, venham-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002184-24.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE PAULA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002184-24.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

IVANETE PAULA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Tendo em vista que não houve a citação do requerido, 

redesigno a presente solenidade para o dia 22 de abril de 2020, às 

14h30min, oportunidade em que serão ouvidas às testemunhas arroladas 

pelas partes. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Havendo alegações de preliminares pelo 

requerido, reconhecimento do pedido ou pedido de desistência pelo autor 

da demanda, venham-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-32.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CORREA VALIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000377-32.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

VILSON CORREA VALIN REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Vilson Correa Valim ajuíza a presente Ação Previdenciária de 

Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão de Aposentadoria Por 

Invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, É o relato 

do necessário. Decido. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido 

de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da tutela de urgência. De proêmio ressalto que para a 

concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e 

seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há mera aparência e, 

portanto, apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do 

quesito probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os 

benefícios previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se 

encontra presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, 

uma vez que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 

probabilidade de que a parte seja pessoa com incapacidade permanente 

para qualquer laboro causará danos ao erário. Ainda, necessário que o 

autor seja segurado da previdência e tenha cumprido o período de 

carência, o que, por ora, vislumbro que não foi comprovado nos autos. 

Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram preenchidos todos os 

requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o deferimento desta. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Da necessidade de designação 

de audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Da designação de 

perícia. Tendo em vista que a resolução do feito dependerá 

necessariamente da realização de perícia média, visando a celeridade do 

feito e, ainda, por não haver prejuízo as partes, nomeio como perita, 

independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), a Dra. Nathália 

Sguarezi Chiochetta, devendo ser int imada por e-mail 

(nathalia.sc@hotmail.com) desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, bem como para responder os 

quesitos apresentados pelas partes. Designo a perícia médica para o dia 

04 de abril de 2020, a partir das 08h30min, no prédio do Fórum desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 539 de 913



Comarca, devendo as partes ser intimadas para a realização do exame. 

Intime-se o requerente pessoalmente da data da perícia agendada. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo 

de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução 

nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo 

único do artigo 3º da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª Região. Intimem-se as partes, que 

estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) 

sob pena de preclusão. Da designação de audiência instrutória. 

Considerando que a existência do direito pleiteado pelo autor demanda 

dilação probatória, mister que seja designado audiência instrutória. Nesta 

toada, assim dispõe o art. 370, CPC: Art. 370, CPC/2015. Caberá ao juiz, 

de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371, 

CPC/2015. O juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação de seu convencimento. Desta feita, sendo o juiz o 

destinatário da prova, cabe-lhe também exigir determinadas dilações 

probatórias que possam ser de interesse para o julgamento do mérito. 

Havendo alegações de preliminares pelo requerido, reconhecimento do 

pedido ou pedido de desistência pelo autor da demanda, venham-me 

conclusos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

maio de 2020, a realizar-se às 13h30min, devendo as partes depositarem 

o rol de testemunhas no prazo de 5 (cinco) dias antes da sua realização 

(art. 407 do CPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da 

parte autora. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 03 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000407-67.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIS DOLORES AMADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000407-67.2020.8.11.0046. AUTOR: 

ENEIS DOLORES AMADOR REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS Vistos. Eneis Dolores Amador ajuíza a presente Ação 

Previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 

Sustenta a autora preencher os requisitos necessários para a concessão 

dos benefícios previdenciários. Desta forma, pleiteia a concessão de 

tutela provisória de urgência, para que seja deferido o pedido de pensão 

por morte. Decido. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Da tutela antecipada. De proêmio ressalto que para a concessão da 

tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, 

a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, 

não restou demonstrada a prova inequívoca de que a requerente era 

dependente do de cujus José Aparecido de Moura. Assim, verifico que 

quanto à probabilidade de direito há mera aparência e, portanto, apenas a 

mera aparência não satisfaz para a configuração do quesito probabilidade 

do direito. Ressalta-se que, para o deferimento da antecipação da tutela, 

todos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC devem estar 

presentes, sendo que, ausente qualquer deles, não há como ser acolhido 

o pedido. Dessa forma, ausente a prova inequívoca que me convença da 

probabilidade do direito, tenho que deve ser indeferido o pedido de 

antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela formulado pela requerente. Da designação de audiência 

instrutória. Considerando que a existência do direito pleiteado pelo autor 

demanda dilação probatória, mister que seja designado audiência 

instrutória. Nesta toada, assim dispõe o art. 370, CPC: “Art. 370, CPC/2015. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em 

decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Art. 371, CPC/2015. O juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação de seu convencimento.” (G.N.) Desta feita, sendo 

o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe também exigir determinadas 

dilações probatórias que possam ser de interesse para o julgamento do 

mérito. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos 

autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema Pje – art. 

1.048, I, CPC. Havendo alegações de preliminares pelo requerido, 

reconhecimento do pedido ou pedido de desistência pelo autor da 

demanda, venham-me conclusos. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de maio de 2020, a realizar-se às 13h45min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) 

dias antes da sua realização (art. 407 do CPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 05 de março de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000581-76.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEIXEIRA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000581-76.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARIA TEIXEIRA RODRIGUES DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por 

Maria Teixeira Rodrigues de Souza em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido 

de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Da designação de audiência instrutória. Considerando que a 

existência do direito pleiteado pelo autor demanda dilação probatória, 

mister que seja designado audiência instrutória. Nesta toada, assim dispõe 

o art. 370, CPC: Art. 370, CPC/2015. Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371, CPC/2015. O juiz 

apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que 

a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento. Desta feita, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe 

também exigir determinadas dilações probatórias que possam ser de 
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interesse para o julgamento do mérito. Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Cadastre a prioridade na 

tramitação processual no sistema Pje – art. 1.048, I, CPC. Havendo 

alegações de preliminares pelo requerido, reconhecimento do pedido ou 

pedido de desistência pelo autor da demanda, venham-me conclusos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio de 

2020, a realizar-se às 14h15min, devendo as partes depositarem o rol de 

testemunhas no prazo de 5 (cinco) dias antes da sua realização (art. 407 

do CPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 06 de março de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000518-51.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000518-51.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: JOSE VALDIVINO DOS SANTOS REQUERIDO: DAIANE DA 

SILVA SANTOS Vistos. JOSÉ VALDEVINO DOS SANTOS ajuíza AÇÃO DE 

GUARDA em desfavor de DAIANE DA SILVA DOS SANTOS. Relata o 

requerente que é avô do menor Pedro Lucas Silva Vargas Schreiner de 06 

(seis) anos de idade. Informa que o menor, que estava sob sua tutela, foi 

levado pela requerente para tentar se reconciliar com o pai do infante, 

Caciano Batista de Vargas Schreiner. Aduz também que a requerida não 

possui qualquer condição para prover o sustento e o bem-estar 

físico/emocional do menor. Requer liminarmente a guarda provisória da 

menor e, no mérito, a guarda definitiva do menor. É o relato do necessário. 

Decido. Inicialmente determino que o feito deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme previsão legal do art. 155, II, CPC e art. 206 da Lei nº 

8.069/1990. Da justiça gratuita. Considerando o que dispõe o art. 99, §2º, 

CPC, bem como os documentos acostados aos autos, tenho por bem em 

deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da autora, 

pois a meu ver esta demonstrou no presente momento não possuir 

recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo de posterior análise se não restar mais presente a 

hipossuficiência de recursos. Da liminar de guarda provisória. Inicialmente, 

cumpre registrar que para a concessão, initio litis, da medida requerida 

torna-se imprescindível que se constate a existência dos requisitos 

basilares exigidos pela norma processual, quais sejam o fumus boni iuris e 

o periculum in mora. A expressão fumus boni significa aparência de bom 

direito, e é correlata às expressões cognição sumária, não exauriente, 

incompleta, superficial ou perfunctória. Já o periculum in mora seria a 

circunstância de que ou a medida é concedida quando se pleiteia ou, 

depois, de nada mais adiantará a sua concessão. O risco da demora é o 

risco da ineficácia. Posto isto, cumpre salientar que o princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, nascido das ideias 

iluministas do século XVIII, como objetivo da democracia, consagrou-se à 

categoria de valor supremo após a Segunda Guerra Mundial, emergindo da 

Declaração dos Direitos do Homem da ONU, de 1948, tendo a Lei 

Fundamental da República Alemã, de 1949, sido a primeira a acolher, de 

forma expressa, a proteção da dignidade da pessoa humana como 

princípio fundamental. Destarte, a proteção infanto-juvenil ganhou 

contornos embasados no princípio da dignidade da pessoa humana, com 

maior reflexão acerca da infância e a inserção dos infantes no âmbito 

familiar e social, com publicação da Declaração dos Direitos das Crianças 

em 20 de novembro de 1959 pela ONU, tendo a Constituição da República 

de 1988 consagrado a Doutrina da Proteção Integral, estipulando em seu 

artigo 227: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. Visando consolidar as diretrizes constitucionais, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente foi promulgado em 13 de julho de 1993, 

consagrando os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse do 

menor, preconizando no artigo 33 que: Art. 33. A guarda obriga a 

prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 

adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais. Assim, o processo relativo à guarda de menor não visa 

ao atendimento do interesse dos pais, mas, de forma primordial, a 

prevalência do melhor interesse da criança. Não há, portanto, tutela de 

interesses de uma ou de outra parte em processos deste jaez; há, 

tão-somente, a salvaguarda do direito da criança e do adolescente, de ter, 

para si prestada, assistência material, moral e educacional, nos termos do 

art. 33 do ECA. Devem as partes pensar, de forma comum, no bem-estar 

do menor, sem intenções egoísticas, caprichosas, ou ainda, de vindita 

entre si, tudo isso para que possam os filhos usufruir harmonicamente da 

família que possuem, tanto a materna, quanto a paterna, porque toda 

criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 

família, conforme dispõe o art. 19 do ECA. A guarda deverá ser atribuída 

àquele que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, 

maior aptidão para propiciar ao filho afeto não só no universo genitor-filho 

como também no do grupo familiar e social em que está a criança ou o 

adolescente inserido. Frisa-se que o mero inconformismo da parte não tem 

o condão de justificar a modificação de guarda, devendo, para tanto, ser 

acompanhada de provas de condutas desabonadoras do guardião ou da 

incapacidade desta de fornecer ao menor um ambiente seguro e saudável, 

necessário para o correto desenvolvimento físico e mental da menor. De 

mais a mais, somente após a fase instrutória e a produção de todas as 

provas, é que será possível determinar eventual alteração da guarda 

definitiva da infante. Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: [...] Inexistindo nos autos fatos a ensejar a 

alteração da guarda provisória, é prudente mantê-la até decisão definitiva, 

quando o magistrado estiver diante de condições seguras para sua 

alteração. (AI, 29675/2006, DES.LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/07/2006, Data da publicação no 

DJE 08/08/2006). Nesta toada: [...] Em ações que envolvem a guarda de 

criança e de adolescente, cabe ao poder estatal, aqui representado pelo 

Juiz, priorizar pelo bem estar do menor, seja ele físico ou psíquico, em 

detrimento de qualquer outro interesse. (TJ-SC - AC: 490382 SC 

2011.049038-2, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 

21/11/2011, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Navegantes). [...] II - A alteração na guarda dos menores deve 

ser evitada tanto quanto possível, pois implica mudança na rotina de vida 

enos seus referenciais, podendo gerar transtornos de ordem emocional. 

III- Apelo parcialmente provido. (TJ-MA - AC: 227092006 MA, Relator: 

JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 28/08/2008, 

IMPERATRIZ). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de guarda provisória 

formulada pela parte autora. No mais, entendo desnecessária a 

designação de justificação prévia, sendo esta uma mera faculdade do 

magistrado, cabendo a ele determinar somente a realização de atos que 

garantam a efetividade da prestação jurisdicional. Cite-se a parte 

requerida no endereço acostado nos autos para comparecer na audiência 

de conciliação que designo para o dia 07/04/2020, às 13h00min. Caso haja 

desinteresse na realização da audiência deverá a parte requerida nos 

termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição 

apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência. Cientifique-se as partes que a audiência será realizada 

do Cejuscc deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se 

na mesma ocasião as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334,§1º, CPC. Na data 

aprazada para a audiência as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC]. Notifique-se o 

conciliador/mediador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência. Notifique-se a Assistente Social deste juízo para que realize 

estudo psicossocial no ambiente familiar em que o menor se encontra 

inserido e no ambiente da parte autora. Notifique-se a Psicóloga deste 

juízo para que elabore parecer a respeito da menor impúbere. Notifique-se 
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o MP. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 04 

de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000289-28.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON ROLIM DE MOURA (EXECUTADO)

REGES KAVALEK ROLIM DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000289-28.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT EXECUTADO: RAMON ROLIM DE MOURA, REGES KAVALEK ROLIM DE 

MOURA Vistos. Tendo por norte que, no caso do bloqueio de numerários 

via sistema BACENJUD, esse se perfaz em várias contas bancárias do 

mesmo titular, indistintamente, o que gera, em alguns casos excesso na 

penhora, com bloqueio de quantia superior à pleiteada, com fundamento no 

artigo 805, do CPC, determino que o exequente indique qual ou quais 

instituições financeiras requer a penhora. Intime-se o(a) exequente para 

que, de 10 (dez) dias proceda como acima determinado, sob pena de 

suspensão do processo pela frustração da execução. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 06 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001397-92.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA VAZ RAIZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANI VAZ RAIZER BORDINHAO OAB - RO5339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001397-92.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: AMBROSINA VAZ RAIZER EXECUTADO: RIBEIRO HOTEL 

LTDA - ME VISTOS. I – Ante a comprovação da hipossuficiência 

financeira, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

credor ora exequente. II – DETERMINO que seja procedida a citação do (s) 

devedor (es) mediante carta com aviso de recebimento ou por mandado 

caso requerido pelo exequente na exordial no endereço apontado pela 

parte exequente em petição retro para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por 

meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da 

data de juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 

e art. 915, ambos do CPC]. III - Não havendo pagamento, proceda-se de 

imediato à penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e 

avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de 

penhora, bem como intimando, a respeito dos atos processuais 

praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e seguintes do 

CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para tanto a qual 

deverá ser distribuída às expensas da parte exequente. IV - Intime-se o 

executado (s) para que, no prazo para embargos, caso queira, uma vez 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do CPC]. 

V - Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade [art. 827, §1º do CPC]. VI - Defiro os benefícios do 

art. 212 do CPC. Intime-se a parte exequente para recolher a diligência do 

Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias caso não seja beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e, tenha requerido a citação via mandado. VII 

- Caso o Oficial de justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o 

arresto de bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto proceda-se o senhor meirinho com 

as diligências insculpidas no art. 830, §1º, CPC. VIII - Inexistindo bens a 

serem penhorados, intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias indique bens passiveis de penhora, sob pena de sua desídia 

configurar ato atentatório a dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e 

ss CPC. IX – Havendo pedido neste sentido, desde já, defiro a expedição 

de certidão para fins de averbação em registro público do ato de 

propositura dessa execução (799, IX e 828, caput, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 06 de novembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108465 Nr: 4675-89.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVANIR EUGENIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o requerente para oferecer as contrarrazões ao recurso de 

apelação de ref. 93.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113325 Nr: 6671-25.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA LÚCIA PALHARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGE – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA TATIM - 

OAB:24.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença transitou em julgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 131263 Nr: 117-06.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIO o acusado IVANILDO JOSÉ DA SILVA, como 

incurso nas sanções art. 121, §2º, incisos II, III e IV (recurso do Código 

Penal, a fim de submetê-lo oportunamente a julgamento pelo Tribunal do 

Júri. No que tange à segregação cautelar do acusado, tenho que a 

decisão que decretou a prisão preventiva deve ser mantida na íntegra, 

conforme já repisado em três ocasiões, decorrente de pedidos de 

revogação, formulados pela defesa, notadamente porque os motivos que 

embasaram o decreto ainda subsistem, qual seja, na garantia da ordem 

pública.Oficie-se ao local de prisão do acusado comunicando-o sobre o 

teor desta decisão.Finalmente, nos moldes do art. 421, do mesmo diploma 

legal, preclusa a decisão de pronúncia, remeta-se os autos ao Juiz 

P r e s i d e n t e  d o  T r i b u n a l  d o  J ú r i . À s 

providências.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se do 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 2136-82.2019.811.0046
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAN SANTOS DA SILVA, ELTON JHON 

SILVA OLIVEIRA, LEANDRO TRAJANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

De proêmio, determino seja incluída a anotação da prisão do denunciado 

Erivan Santos da Silva junto ao Sistema Apolo.

 Passo a análise da necessidade da manutenção da prisão provisória, 

outrora decretada, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal, redação dada pela Novel Lei nº 

13.964/2019, que dispõe acerca da revisão das prisões provisórias a 

cada 90 (noventa) dias.

No caso dos autos, entendo que as prisões preventivas devem ser 

mantidas, pois não houve nenhuma mudança fático/processual que 

justifique a alteração dos fundamentos já apresentados na decisão que 

decretou a custódia cautelar, sendo, ainda, observada a razoável duração 

do processo.

Cumpra-se conforme requerido pelo Ministério Público, expedindo carta 

precatória de citação e prisão do denunciado Leandro Trajano da Silva, no 

endereço indicado à ref. 70.

 Ademais, determino que o Sr. Gestor Judicial contate com o Sr. Oficial de 

Justiça para que proceda a devolução do mandado, devidamente 

cumprido, no prazo de 48 horas, tendo em vista tratar o feito de réu preso.

Cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 142871 Nr: 5432-15.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOESTE TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos.

Passo a análise da necessidade da manutenção da prisão provisória, 

outrora decretada, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal, redação dada pela Novel Lei nº 

13.964/2019, que dispõe acerca da revisão das prisões provisórias a 

cada 90 (noventa) dias.

No caso dos autos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida, 

pois não houve nenhuma mudança fático/processual que justifique a 

alteração dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a 

custódia cautelar, sendo, ainda, observada a razoável duração do 

processo.

Cumpra-se na íntegra a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34272 Nr: 2457-35.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SUMAUMA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON VIGNARDI CORREIA - 

OAB:MT/9.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83464 Nr: 185-58.2016.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DOUGLAS GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA, Rita Valeria Magalhaes Valle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte impetrante intimada a querendo manifestar-se em razão do 

recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88463 Nr: 1655-27.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89093 Nr: 1881-32.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Q FERREIRA DA ROCHA ME, LUCIANA 

QUELE FERREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o teor da juntada de ref. 36, intime-se o exequente, 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, 

para que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 05 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92420 Nr: 3156-16.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEFRAN COMERCIO DE MOVEIS E E 

ELETRODOMESTICOS LTDA,, CLERI PELEGRINI MAGALHAES, JAIR 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o teor da juntada de ref. 37/38, intime-se o exequente, 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, 

para que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 05 de março de 2020.
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92553 Nr: 3189-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROBERTO DEMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o teor da juntada de ref. 34, intime-se o exequente, 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, 

para que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 05 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93426 Nr: 3585-80.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & MAGIONI LTDA ME, CLAUDINEY DA 

SILVA, ANA PAULA MAGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL interpostla FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de SILVA & MAGIONI LTDA ME.

Manifestação da exequente à ref. 43, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C

Comodoro-MT, 05 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95188 Nr: 4403-32.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO & AVILA DE SOUZA LTDA - ME, ANA 

CRISTINA AVILA DE SOUZA, CARLOS ALBERTO CELSO, SEBASTIAO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, o que mais dos autos consta, ACOLHO a exceção de 

pré-executividade e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

Execução Fiscal, nos termos do artigo 924, inciso II c/c 925, ambos do 

CPC.Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver. Condeno o excepto ao 

pagamento das custas processuais, bem como a honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.P.I.C Comodoro-MT, 05 de março de 2020.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97742 Nr: 5600-22.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZINHO MENDES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Mazinho Mendes do Carmo.

Manifestação da exequente à ref.42, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C

Comodoro-MT, 05 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117219 Nr: 830-15.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JOSE DA SILVA NETO - MOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se em quize dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124872 Nr: 4094-40.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME COELHO FONSECA, JACKSON 

OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 (...) Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 30 de abril de 2020, às 14h15min, oportunidade em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como interrogado 

o réu.Intimem-se as testemunhas residentes nesta Comarca, 

cientificando-as do conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem 
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como se requisitem as que exerçam função pública, na forma do disposto 

no art. 221, § 3º do CPP. Intime-se e requisite-se a presença do 

denunciado. Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137898 Nr: 3056-56.2019.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACERDA E NEVES HONORATO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21390 Nr: 2415-25.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDPXN, LCCDPX, MDPX, ATS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS, EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA DE PAULA XAVIER. - 

OAB:32876, JÚLIA CESAR DE OLIVEIRA - OAB:65952/PR, MANOEL 

CAETANO FERREIRA FILHO - OAB:PR/8749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR, JURACI ANTONIO BORTOLOTTO 

- OAB:4066-B/PR

 Intimar a parte exequente para apresentar bens passíveis de penhora, 

sendo que a desídia, bem como nova apresentação de pedido de busca 

no sistema Infojud, Renajud e Bacenjud importarão na suspensão do feito. 

Se permanecer silente ou não apresentar providência efetiva o processo 

será suspenso, pelo prazo de 01 (um) ano, com base art. 40 e ss. LEF c/c 

art. 921,§1º, CPC e art. 580, ambos da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40319 Nr: 1332-61.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Intime-se o apelante para apresentar suas razões recursais no prazo 

legal.

Após, vistas ao Ministério Público para apresentar as respectivas 

contrarrazões.

Após, juntadas todas as peças necessárias, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consignando 

nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 1501-14.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada, para retirar nesta secretaria, a missíva 

expedida com a finalidade de penhorar cotas sociais sobre as empresas 

em nome dos executados; bem como comprove a sua distribuição. Por 

conseguinte, a mesma aguardará na contracapa dos autos.

 Bruno F. Mizubutti

Estagiário

Mat: 40030

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72990 Nr: 319-22.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEONICE APARECIDA ALVES - 

OAB:RO/5807, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 Vistos.

Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por MARCIA 

APARECIDA ALVES em face do Município de Rondolândia/MT, todos 

devidamente qualificados.

É o relato do necessário.

Impulsiono o feito da seguinte maneira.

RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC;

 Intime-se a Autarquia Municipal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72992 Nr: 321-89.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ANDRE GUARESCHI, MARLENE 

FRANCISCA CONCEIÇÃO GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62198 Nr: 246-21.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOAO ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA BOI BOM, MARCIO MACEDO 

DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Impulsiono o presente feito intimando a parte requerente para manifestar 

nos autos, no prazo legal, quanto aos embargos de declaração com 

efeitos infringentes de fls. 66/67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144856 Nr: 6375-32.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME RODRIGO LUNA SANTOS, MAIKE 

DE JESUS PEREIRA, WYLBERSON GABRIEL PEREIRA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

De proêmio, nos termos do Art. 1.191, da CNGC (Art. 1.191. O não 

comparecimento do membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública, 

desde que devidamente intimados e não justificadas e comprovadas 

previamente as razões da ausência, não constituirá motivo para o 

adiamento da audiência, caso em que o Juiz constará do termo a 

ausência, remetendo-o ao Órgão correcional competente para as 

providências administrativas.), passo a realizar a audiência independente 

da presença do Ministério Público, ante o Ofício de Nº 186/2020 – 

1ªPJCRIMINAL - Anexo aos autos, ante o fato de que o douto Promotor de 

Justiça está em convocação institucional.

Passo a análise da necessidade da manutenção da prisão provisória, 

outrora decretada, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal, redação dada pela Novel Lei nº 

13.964/2019, que dispõe acerca da revisão das prisões provisórias a 

cada 90 (noventa) dias.

No caso dos autos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida, 

pois não houve nenhuma mudança fático/processual que justifique a 

alteração dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a 

custódia cautelar, sendo, ainda, observada a razoável duração do 

processo.

Vistas ao Ministério Público, sendo que, em caso de concordância com as 

provas produzidas nessa solenidade, deverá apresentar alegações finais.

Após, vistas à Defesa para que apresente as suas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002201-60.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO MOREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GISELINE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

GISLIANE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

GISLAINE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002201-60.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MARIA DO CARMO MOREIRA DE ARAUJO Vistos. De 

proêmio, defiro conforme requerido pelo Ministério Público, sendo que 

determino a entrega do cartão do respectivo banco para as curadoras 

provisórias nesta solenidade, sendo que tal medida se justifica para a 

segurança, tanto pessoal, quanto patrimonial da interditanda, ante as 

informações prestadas nesta oportunidade. Ainda, tendo em vista que a 

resolução do feito dependerá necessariamente da realização de perícia 

média, nomeio como perita, independentemente de compromisso (art. 466, 

do CPC), a Dra. Nathália Sguarezi Chiochetta, devendo ser intimada por 

e-mail (nathalia.sc@hotmail.com) desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, sendo que, na oportunidade deverá 

apresentar data para realização da perícia, devendo a serventia intimar, 

pessoalmente, as partes da realização do ato, independentemente de 

novo despacho. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame médico. Faculto às 

partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes 

técnicos. Saliento que os honorários periciais serão quitados consoantes 

dispõe o art. 95 e SS do CPC. Fixo honorários periciais no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), à serem suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) 

dias para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC 

bem como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de 

quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão. Saem os 

presentes intimados. Publique-se. Cumpra-se. ANTONIO CARLOS PEREIRA 

DE SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-15.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA FIEDLER DE ATAYDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000598-15.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:GEOVANA 

FIEDLER DE ATAYDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 6 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-80.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-49.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALCELIA COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a expedição do alvará CIENTIFICO a parte beneficiária ou 

seu sucessor, através de qualquer meio de comunicação da liberação do 

depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT, bem como para que esclareça 

se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do 

prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de 

anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação - art. 924, II, c/c art. 925

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010065-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (EXECUTADO)

MULTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELFIM SUEMI NAKAMURA OAB - PR23664-O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a expedição do alvará CIENTIFICO a parte beneficiária ou 
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seu sucessor, através de qualquer meio de comunicação da liberação do 

depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT, bem como para que esclareça 

se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do 

prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de 

anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação - art. 924, II, c/c art. 925

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDIONETA XAVIER COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001063-69.2019.8.11.0010 Vistos etc. Defiro a 

juntada de substabelecimento e carta de preposição. Homologo a 

desistência da testemunha da autora. Finda a instrução, permaneçam os 

autos conclusos para prolação da sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nada mais. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000953-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENICE CALOU LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000953-70.2019.8.11.0010. Vistos etc. Defiro a 

juntada do substabelecimento e a substituição da testemunha da autora. 

Denoto que o INSS acostou extrato do CNIS do ex-cônjuge da requerente 

ao invés do companheiro falecido, portanto converto o julgamento em 

diligência, determinando a intimação do INSS para acostar o extrato do 

CNIS de Claudecy Gomes Cardoso, RG 703.241, CPF nº 786635551-72, 

filho de Jovercino Gomes Cardoso e Almerinda Rosa Cardoso, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARNEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000716-36.2019.8.11.0010. Vistos etc. Defiro a 

juntada do substabelecimento. De outro norte, finda a instrução, 

permaneçam os autos conclusos para sentença. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003423-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição do 

executado retro, referente a nomeação de bens à Penhora, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000372-21.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR SACHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002340-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR OAB - SP128515-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ALVARENGA NETO OAB - GO27018 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002989-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIVONIUS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODGER GONCALVES DE ALMEIDA OAB - RS46048 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ALVARENGA NETO OAB - GO27018 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000443-23.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MODESTO FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SALES MODESTO OAB - MT18742/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000443-23.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a petição inicial denoto que o requerente pede a concessão 

da assistência jurídica gratuita, sem, contudo, acostar documentos que 

demonstrem a insuficiência de recursos. Destaco que conforme artigo 98 

do CPC considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Ademais, o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” (grifei). Assim, o citado artigo 98 e os seguintes do CPC, os 

quais tratam da assistência judiciária aos necessitados, devem ser 

interpretados tendo por base a Constituição da República, razão pela qual 

a parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Aliás, sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário, aceitando cegamente todo e qualquer pedido de assistência. 

Desta forma, intime-se o requerente para completar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, acostando documentos idôneos a comprovar a 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade da justiça, ou anexando comprovantes de pagamento das 

custas e despesas processuais iniciais. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Sem prejuízo, certifique-se acerca da 

tempestividade dos embargos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 6 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000533-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA GRANJEIRO DOS SANTOS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA KIDS COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

VANESSA DANTAS (EXECUTADO)

FABIANE GOMES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000533-31.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Examinando a 

petição inicial, denoto que a exequente pede a concessão da assistência 

jurídica gratuita. Todavia, percebo a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do 

benefício, devendo a requerente comprovar o preenchimento dos 

pressupostos nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC. Com efeito, apesar 

da juntada de CTPS com indicação de vínculo iniciado em 18/09/2014 e 

sem data de saída, onde recebia R$ 756,58 à época, não há indicativos de 

seu rendimento atual. Além disso, a informação não se coaduna com o 

próprio título extrajudicial executado, considerando que o instrumento 

indica que a requerente vendeu o estoque de roupas da Loja Sama 

Fashion, circunstância que indica ser ela proprietária do estabelecimento, 

de sorte que seu rendimento não vinha, ao menos exclusivamente, do 

vinculo registrado em carteira. Ainda ressalta-se que o contrato foi 

assinado em 13/03/2019 e conforme narrado na inicial a exequente já 

recebeu R$ 33.950,00 (trinta e três mil novecentos e cinquenta reais), sem 

prejuízo dos valores recebidos de sua eventual fonte de renda ordinária. 

Por outro lado, destaco que conforme artigo 98 do CPC considera-se 

necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar custas, as despesas processuais e 

os honorários advocatícios. Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). 

Assim, o citado artigo 98 e os seguintes do CPC, os quais tratam da 

assistência judiciária aos necessitados, devem ser interpretados tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Aliás, sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário, aceitando cegamente todo e qualquer pedido de assistência. Desta 

forma, há nos autos elementos evidenciam a falta dos pressupostos acima 

citados, devendo a parte ser intimada para comprovar o preenchimento de 

tais requisitos como determina o artigo 99, § 2º, do CPC. Portanto, 

intime-se o requerente para completar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovando a insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento 

do pedido de gratuidade da justiça, ou anexando comprovantes de 

pagamento das custas e despesas processuais iniciais. Vale consignar 

que, pode a parte, caso queira, solicitar ao juiz o parcelamento de tais 

despesas (CPC, artigo 98, § 6º). Decorrido o prazo, certifique-se e voltem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 6 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003041-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELCA NUNES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003041-81.2019.8.11.0010 Vistos etc. Defiro a 

substituição da testemunha da autora. Finda a instrução, permaneçam os 

autos conclusos para sentença. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000333-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BETT - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZELEI CRISPIM DA ROSA OAB - SC26964 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000333-24.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Manifeste-se 

a requerida sobre a informação de restituição do bem, no prazo de 05 

(cinco) dias. Em caso de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 6 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003187-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO SANTO REIS MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1001793-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO - ME (EXECUTADO)

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001793-17.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Apesar da 

manifestação retro, os executados não foram intimados – conforme AR’s 

de id. 29444292 e 29440594 – e não se considera realizada a intimação 

como aduziu a exequente, considerando que ainda não houve 

oportunidade para eles falarem nos autos e, portanto, descumprimento do 

dever do artigo 77, inciso V, do CPC. Por outro lado, frustrada a diligência 

pelo correio, com indicação de intimação “recusada”, determino a 

intimação pessoal da executada Zilda Cristina da Rocha por oficial de 

justiça. Frustrada a intimação pelo meirinho, intime-se a exequente para 

indicar novo endereço da executada no prazo de 15 (quinze) dias ou, 

ainda, requerer o que de direito. Sem prejuízo, intime-se exequente para 

indicar novo endereço da executada P. da Silva dos Santos Comércio - ME 

ou requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de 

decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o expedindo o 

necessário e com as cautelas de praxe. Jaciara/MT, 06 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000294-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EMBARGANTE)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000294-27.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Conforme 

pedido de id. 29912570, defiro o parcelamentos das despesas de ingresso 

com base no artigo 98, §6º, do CPC, em 06 (seis) parcelas mensais 

devendo a primeira ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias e as demais 

dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento de cada parcela, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Aguarde-se o recolhimento da 

primeira parcelar ou decurso de prazo e façam os autos conclusos 

novamente. Sem prejuízo, certifique-se a tempestividade dos presentes 

embargos, visto que determinando no despacho anterior e não cumprido 

até o momento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Jaciara/MT, 06 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000008-49.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Defiro a 

expedição de certidão para averbação premonitória (id. 29919643). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 6 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003452-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARTELLI (EXECUTADO)

LUIZ MARTELLI (EXECUTADO)

GENIR MARTELLI (EXECUTADO)

CLOVIS MARTELLI (EXECUTADO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (EXECUTADO)

HERMINIO MARTELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

ROBSON AVILA SCARINCI OAB - MT6939/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DO PRADO OAB - MT4910-O (ADVOGADO(A))

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003452-27.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Denoto que a 

exequente tem razão em sua alegação (id. 29951345), considerando que 

as matrículas dos imóveis oferecidos à penhora encontram-se 

desatualizadas (2015). Portanto, intimem-se os executados para 

acostarem as matrículas atualizadas, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

intime-se a exequente para nova manifestação, no prazo de 30 dias. Em 

caso de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 6 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72052 Nr: 12565-61.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR RAMOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos.

Atenta ao petitório de ref. 177, verifico que a diferença existente entre os 

valores apurados pela contadoria do juízo à ref. 168 e aqueles apurados 

pela parte exequente, se dá em razão da divergência entre os valores que 

a parte autora teria recebido administrativamente.

Por exemplo: enquanto a contadoria do juízo, em seu cálculo, descreva 

que o exequente recebeu o valor de R$ 1.084,91 (mil e oitenta e quatro 

reais e noventa e um centavos) no mês de fevereiro de 2017, a parte 

exequente, em seu cálculo, descreve que recebeu o valor de R$ 1.067,76 

(mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), em relação ao 

mesmo período.

Assim, determino a intimação do exequente para que junte aos autos, no 

prazo de 15 dias, o extrato de pagamento de benefício, referente ao 

período executado, sob pena de homologação do cálculo da contadoria do 

juízo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 22855 Nr: 1686-73.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ROTEIRO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MS 6.611, Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:3.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 373 e, em consequência, determino a remessa dos 

autos ao arquivo, com base no artigo 921, inciso III e §3º, do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 48945 Nr: 643-28.2012.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME JOÃO RIETJENS, ANTONIUS JOHANNES 

RIETJENS, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:13038

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição entre as partes, defiro o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo requerido.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52024 Nr: 593-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOAQUIM VILELA, CREUZA ROVERSI 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO 

- OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:

 Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de 

declaração opostos por tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS para sanar 

a omissão constante na decisão, fixando os honorários periciais em R$ 

2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), relativo a 05 vezes o 

valor máximo previsto na Resolução 232/2016-CNJ. Assim, intime-se a 

perita nomeada para que informe, no prazo de 15 dias, se aceita a 

nomeação nos termos aqui expostos.Caso concorde, o Perito Judicial 

informará a Serventia, por petição escrita, da data e local da realização da 

prova pericial, devendo a secretaria dar ciência às partes através de seus 

procuradores, pelo meio mais célere possível (NCPC, Art. 474), devendo 

ser dado integral cumprimento ao contido na decisão de ref. 46.Após a 

realização dos trabalhos, expeça-se certidão de honorários em favor da 

empresa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jaciara - MT, 05 de março 

de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65349 Nr: 1246-96.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação de prazo requerida à ref. 129.

Transcorrido o prazo pedido, certifique-se e façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 5 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81103 Nr: 2728-45.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MISAEL DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DAVID BATISTA DA SILVA, 

REGIS LOURENÇO DA SILVA, MARCOS LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a Fazenda Pública Estadual informou nos autos a 

existência de débitos pendentes (Ref. 95), determino a intimação do 

inventariante para que comprove o pagamento da referida dívida, no prazo 

de 15 dias.

Em igual prazo, deverá juntar as certidões negativas de débito das 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 5 de março de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83032 Nr: 13031-55.2015.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar, prosseguindo-se a presente execução 

tão somente em relação aos honorários sucumbenciais.Sem condenação 

em honorários nesta fase, porque incabíveis na espécie. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos.Às providências.Jaciara/MT, 05 de 

março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88398 Nr: 599-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MURAKAMI HOLSBAQUE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inobstante a atualização do débito à ref. 96, intime-se a parte exequente 

para que requeira o que entender necessária a satisfação de seu crédito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97948 Nr: 5137-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SIMONE LOPES, ALDS, BEATRIZ LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ZENILMA DA SILVA - 

OAB:320707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

 Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO ajuizada por ANDREWS LOPES DOS 

SANTOS, representado por sua genitora SIMONE LOPES e BEATRIZ 

LOPES DOS SANTOS, em virtude do falecimento de ANTONIO FERREIRA 

DOS SANTOS FILHO, todos devidamente qualificados.

Com inicial vieram os documentos.

Recebida a inicial, foi nomeado inventariante, bem como determinou-se a 

intimação das Fazendas Públicas (REF. 4).

Entre um ato e outro, a parte autora pugnou pela desistência da presente 

demanda (ref. 58).

Com vista dos autos, o Ministério Público não se manifestou (ref. 65).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência da ação pela parte autora, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da presente ação e, por consequência julgo o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do Código 

de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e taxas judiciais, porém 

esta ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, pois ela é 

beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º).

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104932 Nr: 8609-66.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FIDELINA SOARES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos, etc.

 Defiro em favor da exequente os benefícios da justiça gratuita.

INTIME-SE o ente público, por meio de seu representante judicial (por 

carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR o cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às 

matérias passíveis de impugnação na presente fase processual, e, em 

caso de alegação de excesso na execução movida pelo credor, declinar o 

valor que entende devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, 

na forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107579 Nr: 9935-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIUNFO CORRETORA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA FERRARI 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872

 Vistos, etc.

Determino o desentranhamento do petitório de ref. 83, eis que estranho ao 

presente feito.

Ante a inércia do banco, SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) 

ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do art. 

921, do CPC).

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 5 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108549 Nr: 503-81.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR GONÇALO BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Defiro a dilação de prazo requerida à ref. 100, e determino a intimação do 

INSS para que se manifeste, no prazo de 30 dias, acerca do cálculo de 

ref. 90.

Caso transcorrido o prazo pedido, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 5 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24324 Nr: 529-31.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA KI-BELO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA DO VALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 
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as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21147 Nr: 2779-08.2006.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO CARAMORI, DULCINÉIA 

SALETE LUSA CARAMORI, LEONARDO CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14.913-B/MT, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - 

OAB:15.015-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o retorno da Carta Precatória juntada retro, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, para 

apresentarem memoriais escritos, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

conforme determinação de fls. 364/364-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4533 Nr: 1536-73.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A

 Vistos etc.

Primeiramente, intime-se o Banco executado, no prazo de 10 (dez) dias, 

para manifestar acerca da penhora online de fls. 28/37, sob pena de 

concordância tácita.

Após, determino a expedição de alvará para em favor da exequente para 

que efetue o levantamento do valor depositado em conta judicial, mediante 

transferência para a conta a ser indicada por ele.

Em tempo, retifique-se o polo ativo e passivo da demanda, substituindo o 

patrono do executado, conforme procuração à fl.44.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24274 Nr: 461-81.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BONAFÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES BISPO, ESPÓLIO DE NAIR RUIZ 

FERREIRA, CÉLIA RUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580/MS, WALTER FERREIRA - OAB:1310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - 

OAB:3020-MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Reivindicatória proposta por Paulo Bonafé Ferreira em 

face de João Gomes Bispo e Espolio de Nair Ruiz Ferreira, todos 

devidamente qualificados.

Considerando a informação do falecimento do autor (fl.222-vº), o patrono 

da parte foi regularmente intimado via DJE (fl.224), para acostar certidão 

de óbito e promover a habilitação dos herdeiros, porém, permaneceu 

inerte.

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 133, 

I, §1º e §2º, II do CPC (fl.226), o patrono do requerente foi novamente 

intimado via DJE, para manifestar interesse na sucessão processual e 

promover a habilitação dos herdeiros, sob pena de extinção, contudo 

manteve-se inerte (fl.230-vº).

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que o patrono da parte autora fora 

devidamente intimada via DJE, para promover a habilitação dos herdeiros e 

juntar a certidão de óbito do autor, a fim de que desse prosseguimento ao 

feito, contudo, nada manifestou.

Considerando o óbito do autor e verificado que não foi informado 

sucessor para substituí-lo, a extinção é à medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, VI, do Novo Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Intime-se.

Sem custas e honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 03 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27851 Nr: 1543-16.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luis Tadeu 

Rondina Mandaliti - OAB:17209 - A

 Vistos etc.

Primeiramente, homologo o cálculo de fl. 303, visto que houve a 

concordância da parte exequente (fl. 305) e a inércia da parte executada, 

que instada a se manifestar sobre o cálculo pugnou pela expedição de 

ofício ao SPC/Serasa (fl. 306).

Desta forma, intime-se o Banco executado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente (fl. 303), sob pena de 

multa.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, certifique-se e intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, sob pena de 

suspensão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48445 Nr: 95-03.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Vistos etc.

Atenta às alegações de fls. 310/316, manifeste-se o exequente, no prazo 
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de 15 dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59001 Nr: 2776-72.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, MOUNIR NAOUM, LÚCIA 

GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB 

NAOUM, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CLAUDIA NAOUM CASTRO, TANIA 

NAOUM CABLE, CARLA NAOUM COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos, etc.

O Curador Especial (Defensor Público) embora tenha inequívoca 

legitimidade para opor embargos à execução, não está obrigado a fazê-lo, 

mas somente se identificada alguma matéria que não possa ser arguida 

por meio da exceção de pré-executividade.

No caso dos autos, o Senhor Defensor Público apresentou embargos à 

execução por negativa geral (fls. 362/363), porém não foi arguida 

nenhuma matéria que possa dar azo ao reconhecimento de alguma 

nulidade processual ou impedimento ao direito de recebimento do crédito 

perseguido.

Assim, não há interesse processual em ver processados os embargos à 

execução opostos, os quais devem ser rejeitados liminarmente.

Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução 

opostos.

Sem custas e fixação de honorários.

Por outro lado, pode o Defensor Público - a par do Direito Processual 

Fundamental - acompanhar o processo, postulando e defendendo os 

interesses dos executados (assegurando, assim, o efetivo contraditório e 

ampla defesa), sem prejuízo de oportunamente, em havendo elementos, 

apresentar manifestações pertinentes ao procedimento.

Em termos de prosseguimento, atenta ao petitório de fl. 364, verifico que 

os endereços informados às fls. 371 e 375, são os mesmos nos quais 

houve a tentativa frustrada de citação das executadas Tania Naoum Cable 

e Lúcia Gomes Naoum nos autos em apenso.

Assim, defiro a citação por edital das executadas Tania Naoum Cable e 

Lúcia Gomes Naoum com prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo sem comparecimento das executadas, nomeio a 

Defensoria Pública como sua curadora especial, conforme preceitua o 

artigo 72, inciso II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 04 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32049 Nr: 3618-28.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVACI GABRIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Aposentadoria por Invalidez ou 

Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Pedido de Tutela Antecipada em 

fase de Cumprimento de Sentença proposto por Novaci Gabriel dos 

Santos, em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

RPV acostado às fl. 246.

À fl. 247, a exequente indica a conta para a transferência dos valores.

 A executada informou o depósito à fl.249.

Valores transferidos conforme ofício de fl.250.

Acostado o alvará de levantamento à fl. 252.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 02 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53004 Nr: 1562-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FORTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. SONSIN - ME, JOSÉ MÁRIO SONSIN, 

BANCO ITAUCARD S/A, BFB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de 

Sentença de honorários advocatícios proposta por Ricardo Marques de 

Abreu em face Banco Itaú S/A e outros, devidamente qualificados nos 

autos.

Devidamente intimado, via DJE para pagar o débito exequendo, o 

executado permaneceu inerte (fl.265).

Instado a manifestar, o exequente acostou aos autos a atualização do 

débito e pugnou pela penhora online via BACENJUD (fl.270/271).

Deferido o pedido de penhora online, foi efetuada a tentativa de bloqueio 

de valores nas contas do executado, o qual restou frutífero à fl.273/278.

O executado foi intimado via DJE para manifestar acerca da penhora, 

contudo, manteve-se inerte (fl.286).

Os valores foram transferidos, conforme ofício de fl.287.

Em seguida, a exequente manifestou à fl. 289, onde requer a expedição de 

alvará em conta informada na mesma petição, bem como, a extinção do 

feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará para em favor da exequente para 

que efetue o levantamento do valor depositado, mediante transferência 

para a conta indicada pelo exequente à fl.290.

 Custa na forma da sentença prolatada nos autos.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 03 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 4933 Nr: 549-37.1999.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES DIAS, ESPÓLIO DE 

OSVALDO FULADOR, ERICA FULADOR, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 Vistos etc.

Conforme decisão de fls. 2.579/2.585, foi reconhecida a ilegitimidade 

passiva de Zidiel José de Souza.

Todavia, embora determinada sua exclusão do polo passivo, a decisão 

anteriormente citada foi omissa em relação à indisponibilidade dos bens do 

Sr. Zidiel, decretada às fls. 722/729.

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 2.654/2.655, e determino que seja oficiado 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara para que proceda com o 

levantamento da indisponibilidade registrada sob os imóveis objetos das 

matrículas nº. R/3.097 e R/6.863, pertencentes à Zidiel José de Souza, 

desde que oriundas do presente feito.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000840-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA AGUAS VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000840-53.2018.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Considerando que o exequente diligenciou no RGI da Comarca a fim de 

buscar bens da requerida, defiro a busca de bens junto ao sistema 

INFOJUD e RENAJUD. Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete 

até que se efetue a pesquisa das declarações do executado via INFOJUD 

e RENAJUD. Havendo juntada de informações, processe-se em segredo 

de justiça. Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos documentos juntados. 

Por outro lado, restando a diligência infrutífera, intime-se a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena 

de suspensão/arquivamento dos autos. Decorrido o prazo acima 

mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 06 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-87.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRYS CRISTIANE BRESOLIN OAB - PR79007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 309884 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 12/05/2020 às 14hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010461-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 303991 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 30/04/2020 às 13hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002267-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID 25691684, foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda que 

nesta data proceda a intimação da parte autora, para querendo, impugnar 

a referida contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002915-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEZ JOSE ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002915-31.2019.8.11.0010 Requerente: Waldez José 

Rosa Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. 

Trata-se de ação para concessão de benefício de aposentadoria rural por 

idade, formulada por Waldez José Rosa em desfavor Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. O requerido foi citado pessoalmente, apresentando 

em seguida contestação, pugnando pela improcedência da ação (id. 

26832757). Intimado, o autor apresentou impugnação (id. 29253654). É o 

relato. Fundamento e decido. Considerando a necessidade de comprovar 

a qualidade de segurado especial do autor, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 01º de abril de 2020, às 15h00min. A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte, sendo 

que somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 
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para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 05 de março de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82818 Nr: 3605-82.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICILDA APARECIDA SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3605-82.2016.811.0010

Cód. 82818

Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de MARICILDA APARECIDA SCHINOCA.

A executada foi devidamente citada (ref. 08), todavia se manteve inerte, 

razão pela qual foi deferido o pedido de penhora online (ref. 15).

A referida diligência restou frutífera, sendo bloqueado o montante integral 

da dívida, conforme comprovante anexo à ref. 15.

Posteriormente, o exequente pugnou pela extinção do feito, ante ao 

pagamento da dívida por meio administrativo e, por conseguinte, requereu 

a liberação do valor bloqueado judicialmente (ref. 17).

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relato. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, denota-se que o exequente informou o pagamento 

do débito, por via administrativa, conforme comprovante aportado pela 

exequente na petição de ref. 17.

Sendo assim, observa-se que o feito alcançou o seu objetivo, sendo de 

rigor a extinção, pois a obrigação foi devidamente satisfeita.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, proceda-se a liberação dos valores bloqueados via 

sistema Bacenjud, bem como proceda à baixa de eventuais constrições.

Considerando o princípio da causalidade, condeno o executado em custas 

e honorários, este último em 10% do valor atualizado da causa.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.

P.R.I.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 33906 Nr: 1463-18.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTORIA LOURDES GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 1463-18.2010.811.0010 – 33906

REQUERENTE: VICTORIA LOURDES GUADAGNIN

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos, etc.

Trata-se de petição lavrada pelo patrono da exequente informando que o 

valor devido pelo requerido até o momento não foi pago. Pugna, então, 

pela intimação do INSS para que dentro do prazo legal, libere ou efetue o 

pagamento do PAB referente aos valores pertencentes à parte exequente.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento.

Decido.

Percebe-se que a autarquia requerida insiste em descumprir a 

determinação judicial, incorrendo em nítida má-fé perante este Juízo e, 

principalmente, perante a beneficiária, atentando contra a dignidade da 

justiça.

 Destarte, intime-se o instituto requerido para, NO PRAZO MÁXIMO E 

IMPRROGÁVEL DE 5 (DIAS) efetue o pagamento do PAB devido, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, 

além de incorrer no crime de desobediência, ante a incompreensível 

recalcitrância no cumprimento das determinação judiciais.

 Determino, ainda, que o contador judicial deste Juízo atualize os valores 

da multa fixada à fl. 90, intimando o INSS para pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Jaciara-MT, 5 de março de 2020

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 136033 Nr: 5068-54.2019.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROSAN - V.P GOMES & CIA LTDA, VICENTE 

DE PAULA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Sendo assim, deve o requerente demonstrar a existência de desvio 

de finalidade ou de confusão patrimonial, os quais caracterizam o abuso 

de personalidade, conforme dispõe o artigo sobredito.No caso dos autos, 

denota-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é 

prematuro, havendo a necessidade de maior investigação para que se 

possa apurar a ausência de bens e eventual abuso da personalidade 

jurídica, sendo este caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão 

patrimonial, como citado acima.Consigne-se que requerente não 

demonstrou de plano o preenchimento dos requisitos, baseando-se 

somente na alegação da impossibilidade de receber o débito, sem juntar, 

sequer, qualquer documento que corrobore com a sua narrativa.Assim, 

primeiramente, caberá à parte requerente postular a realização de 

diligências, como por exemplo: a expedição de mandado de constatação 

na sede (para que se possa aferir se permanece em funcionamento), a 

pesquisa de bens, notadamente, veículos automotores e imóveis, quebra 

do sigilo fiscal e bancário (para que se possa aferir a existência de 

ativo/passivo movimentação financeira). Ausentes as diligências nesse 

sentido, indefiro de plano o pedido. Em caso de inércia por mais de 30 

dias, voltem os autos conclusos para a análise da hipótese prevista no art. 

485, inciso III do CPC (abandono da causa).Por conseguinte, resta 

prejudicada, por ora, a análise da tutela de urgência, porquanto não 

r e a l i z a d o  o  j u í z o  d e  a d m i s s i b i l i d a d e  d o  p r e s e n t e 

incidente.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 04 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83299 Nr: 3825-80.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARC PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo legal, manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença e requerer o que de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010461-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 303991 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 30/04/2020 às 13hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001853-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIRA MERQUIADES DA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1001853-87.2018.8.11.0018 Requerente: Dalmira 

Melquiades da Mota Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS. 

Espécie: Ação previdenciária de aposentadoria rural por idade Visto, etc. 

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta por DALMIRA 

MELQUIADES DA MOTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em que se objetiva a obtenção de aposentadoria 

rural por idade, já que preenche os requisitos legais relativos ao tempo de 

trabalho, bem como a idade. Recebida a inicial foi determinada a citação do 

requerido para apresentação de contestação (id. 16893680). Contestação 

apresentada (id. 18705178), pugnando o requerido pela improcedência da 

ação e na eventualidade caso vencido que o benefício seja concedido a 

partir da citação. Impugnação acostada aos autos a id. 18705178. Por 

ocasião da audiência de instrução e julgamento foram colhidos os 

depoimentos das testemunhas Aldair Batista Borges Severino e Adair de 

Oliveira e colhido o depoimento da requerente. O julgamento foi convertido 

em diligência para determinar que o requerido informasse se o benefício 

recebido pela requerente é relativo ao seu esposo e se diz respeito à 

pensão por morte rural especial. É o relato. Passo a decidir. A 

aposentadoria por idade de trabalhador rural encontra previsão no art. 48, 

§ § 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91, in verbis: Art. 148. [...] § 1o Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11. § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o 

trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. Tendo nascido em 15/07/1941, a requerente completou 55 

anos de idade em 1996. Assim, deve a autora comprovar o exercício do 

labor rural, em período imediatamente anterior ao implemento do requisito 

etário (1996) por, pelo menos, 90 (noventa) meses, conforme 

determinação contida no art. 142 da Lei nº 8.213/91. A requerente 

colacionou aos autos certidão de casamento lavrada em 25 de novembro 

de 1959, na qual seu cônjuge está qualificado como lavrador. Ocorre que 

se trata de documento extemporâneo, não demonstrando o exercício de 

atividade rural em economia familiar durante o período de carência a fim de 

configurar o início de prova material, eis que a certidão de casamento foi 

lavrada em novembro de 1959, época em que a requerente possuía 18 

(dezoito) anos de idade, marco muito anterior ao início do período de 

carência. Nesse sentido, in verbis: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CONTEMPORÂNEO AOS FATOS ALEGADOS. ATIVIDADE 

RURAL NÃO DEMONSTRADA PELO PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO EM 

LEI. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SÚMULA 149 DO STJ. APLICABILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFÍCIO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO TRABALHO RURAL. VERBAS DE 

SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA. [...] Contudo, observa-se, 

claramente, que os documentos apresentados não são contemporâneos 

ao período de carência. Com efeito, a certidão de casamento remonta 

1943 e o implemento do requisito etário ocorreu apenas em 1991. Por sua 

vez, a procuração constante no formal de partilha apenas indica que a 

autora residia em sítio, sendo que foi firmada seis anos após a autora ter 

completado a idade mínima para a concessão do benefício. 6 - Ante a 

ausência de início de prova material contemporâneo aos fatos alegados, 

resta inviabilizado o reconhecimento de labor rural por todo o tempo 

pleiteado. 7 - Benefício de aposentadoria por idade rural indeferido. 8 - 

Extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a 

propositura de nova ação, caso a requerente venha a conseguir 

documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola 

até o implemento do requisito etário. Entendimento consolidado do C. STJ, 

em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme 

art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 

28/04/2016. 9 - Condenação da parte autora no pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, observados os benefícios da 

assistência judiciária gratuita (arts. 11, § 2º, e 12, ambos da Lei 1.060/50, 

reproduzidos pelo § 3º do art. 98 do CPC), já que deu causa à extinção do 

processo sem resolução do mérito. 10 - Extinção do processo sem 

resolução do mérito de ofício. Ausência de prova do trabalho rural. Verbas 

de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. 

Apelação do INSS prejudicada. Revogada a tutela específica. (TRF-3 - Ap: 

00033676120154039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS DELGADO, Data de Julgamento: 11/03/2019, SÉTIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2019). Ressalte-se 

ainda que a prova testemunhal produzida em juízo, por si só, não sustenta 

o pedido, de acordo com a Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. 

Portanto, inexiste início de prova material que demonstre a presença de 

requisito temporal que lhe conceda direito ao benefício pleiteado, 

impondo-se a improcedência da pretensão autoral. Dispositivo. Diante do 

exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o processo com 

resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, caput e §2º, do CPC), 

contudo a exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 98, §§ 2º e 

3º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa. Cumpra-se. Jaciara/MT, 06 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 112695 Nr: 2458-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO, 

KAROLAINE APARECIDA DA SILVA, MAGNO ARAÚJO MIRANDA, ELWIS 

CLAYTON FAHY, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSORIA PÚBLICA DE JACIARA - OAB:, Felipe 

Gomes de Almeida - OAB:MT/20.056/E, KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/O, Leidineia Katia Bosi - OAB:MT/14.981, WALMIR 

CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Vistos.

Ante as informações apresentadas nos autos (ref. 317), recebo o recurso 

de apelação interposto pela defesa do réu ELWIS CLAYTON FAHY (ref. 

277), nos termos do artigo 597 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que a acusada KAROLAINE APARECIDA DA SILVA manifestou 
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interesse em recorrer da sentença, bem como ser representada pela 

Defensoria Pública (ref. 338), assim, a fim de evitar futuras alegações de 

ilegalidade, deve o advogado constituído anteriormente ser intimado para 

apresentar sua renúncia ou informar se ainda se encontra no patrocínio 

da defesa da ré.

Caso o patrono da ré manifeste pela renúncia, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para apresentar as razões do recurso em favor da 

acusada e, caso contrário, intime-o para que o faça.

 Com as razões apresentadas, vista ao Ministério Público para apresentar 

contrarrazões.

Ademais, devem os autos ser encaminhados à Defensoria Pública para 

apresentar as contrarrazões em favor de JACQUELINE PATRICIA SILVA 

ALFONSO, como determinado anteriormente (ref. 310).

Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59877 Nr: 3241-81.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON RODRIGUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIVELTON RODRIGUES DE ARAÚJO, 

Cpf: 05227298190, Rg: 1872547-3, Filiação: Ivete Rodrigues de Araújo e 

Evangelista Firmino Rodrigues, data de nascimento: 26/03/1996, 

brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), entregador e açougueiro, 

Telefone 66-99723-6716. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu agente signatário, no uso de suas atribuições legais, 

com base nos autos de Inquérito Policial em epígrafe, vem oferecer a 

presente DENÚNCIA contra: ELIVELTON Rodrigues de Araújo, vulgo 

“NEGÃO”, brasileiro, solteiro, entregador, nascido em 26/03/1996, natural 

de Jaciara/MT, filho de Evangelista Firmino Rodrigues e Ivete Rodrigues de 

Araújo, residente e domiciliado na Avenida Presidente Dutra, nº 530, 

Centro, na cidade de São Pedro da Cipa/MT, melhor qualificado à fl. 15-IP, 

pela prática dos seguintes fatos delituosos: FATO – RECEPTAÇÃO No dia 

26 de agosto de 2014, por volta das 10h00min., na cidade de São Pedro 

da Cipa/MT, nesta Comarca de Jaciara, o denunciado ELIVELTON 

Rodrigues de Araújo, vulgo “NEGÃO”, com consciência e vontade, 

conduzia, em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta Titan, placa 

OAR-4168, que possuía adulteração de sinal identificador, bem como 

havia sido furtada/roubada da vítima Dilson Rocha Guimarães. HISTÓRICO 

DOS FATOS Com efeito, é dos autos que os policiais militares receberam a 

informação de que o denunciado ELIVELTON estaria transitando com uma 

motocicleta Titan, placa OAR-4168, sendo que o veículo possuía 

restrições administrativas. Ato contínuo, os agentes da lei lograram êxito 

em abordar o implicado e, durante uma checagem na motocicleta, ficou 

constatado que esta havia sido furtada/roubada da vítima Dilson, bem 

como o número de chassi havia sido raspado, ou seja, adulterado1. Diante 

disso, os policiais militares prenderam o denunciado ELIVELTON em 

flagrante de delito e o conduziram até a Delegacia de Polícia. Pelo exposto, 

DENUNCIO ELIVELTON Rodrigues de Araújo, como incurso nas 

disposições do artigo 180, caput, do Código Penal. Requeiro, outrossim, 

que seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo, seja a denunciado 

citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até 

seus ulteriores termos, para que, a final, seja o réu condenado nas penas 

do artigo acima mencionado. Requeiro, ainda, sejam notificadas 

testemunhas infra-arroladas, para serem ouvidas no decorrer da 

instrução. 1 Laudo Pericial de fls. 38/47. Rol de Testemunhas: 1 – Ronair 

Miranda da Silva (Policial Militar, qualificado à fl. 04-IP); 2 – Lauro Evaner 

Correa (Policial Militar, qualificado à fl. 05 – IP); 3 – Dilson Rocha 

Guimarães (Vítima). Jaciara/MT, 18 de fevereiro de 2019. FÁBIO PAULO 

DA COSTA LATORRACA PROMOTOR DE JUSTIÇA

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de ELIVELTON RODRIGUES DE ARAÚJO, com incurso no 

artigo 180, caput, do Código Penal.Presentes indícios suficientes de 

autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e 

para todos os efeitos.Cite-se o réu para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no 

mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário 

(CPP, art. 396-A).Deverá o réu ser indagado se tem condições de 

constituir advogado nos autos, ou se pretende a nomeação de advogado 

dativo. Deve ser advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no 

prazo legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 

2º). Fica desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca 

quando o acusado afirmar não possuir condições para contratar um 

advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal sem se 

manifestar.Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Antes, porém, 

atenda-se integralmente o requerido na cota ministerial.Intimem-se.Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 03 de março de 2020

Regina Helena Guaracho Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32742 Nr: 311-32.2010.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELCILENE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/MT, Jose Francisco de Azevedo Pontes - OAB:8502

 Certifico e dou fé que, diante da informação da audiência designada no 

Juízo Deprecato para interrogatório da ré, data 26/03/2020 às 10h40min, 

procedo a intimação de sua defesa. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 20779 Nr: 2393-41.2007.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIALEM NENEVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMOSTENES NASCIMENTO 

CALICE FILHO - OAB:10618

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14.04.2020 às 14h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GISLAINE QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29916643, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-98.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITA EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000535-98.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CARLITA 

EVANGELISTA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000536-83.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:GIOVANA REIS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO GUIMARAES 

NOGUEIRA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002262-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ARAGAO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29936492, 

, impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DINIZ DA SILVA NETO OAB - BA19449 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 29921687 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA REGONHA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000539-38.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:TERESA 

REGONHA BRAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

11:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-08.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000541-08.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANDRE JOSE DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-90.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000542-90.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JUVENAL 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-75.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000543-75.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

MARIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-60.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000544-60.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:SANDRA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000545-45.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOACI BARBOSA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000546-30.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARCO 

CAETANO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000168-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DOS REIS (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29956334 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARIA DAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000548-97.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:RAFAELA MARIA 

DAS NEVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000550-67.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARILEI 

APARECIDA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE 

CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001332-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que o valor atualizado pela contadoria ultrapassa o teto 

estabelecido para expedição de RPV ( Lei 10656/2017 que determinou o 
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teto de RPV em 100 UPF's (R$ 14.898,00, hoje), sendo assim obrigatório a 

expedição precatório, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os 

autos para intimação do autor para que se manifeste no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PAULO DE SOUZA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000552-37.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:TAINARA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (REU)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB: MT24494-B 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000076-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VALERIA PEREIRA RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB: MT24494-B 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:32 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003354-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que o valor ultrapassa o teto estabelecido para expedição 

de RPV ( Lei 10656/2017 que determinou o teto de RPV em 100 UPF's (R$ 

14.898,00, hoje), sendo assim obrigatório a expedição precatório. Posto 

isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimação do autor para que se manifeste no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002546-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que o valor ultrapassa o teto estabelecido para expedição 

de RPV ( Lei 10656/2017 que determinou o teto de RPV em 100 UPF's (R$ 

14.898,00, hoje), sendo assim obrigatório a expedição precatório. Posto 

isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimação do autor para que se manifeste no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002130-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT11677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que o valor ultrapassa o teto estabelecido para expedição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 560 de 913



de RPV ( Lei 10656/2017 que determinou o teto de RPV em 100 UPF's (R$ 

14.898,00, hoje), sendo assim obrigatório a expedição precatório. Posto 

isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimação do autor para que se manifeste no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002413-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que o valor ultrapassa o teto estabelecido para expedição 

de RPV ( Lei 10656/2017 que determinou o teto de RPV em 100 UPF's (R$ 

14.898,00, hoje), sendo assim obrigatório a expedição precatório. Posto 

isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimação do autor para que se manifeste no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001991-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT11677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que o valor ultrapassa o teto estabelecido para expedição 

de RPV ( Lei 10656/2017 que determinou o teto de RPV em 100 UPF's (R$ 

14.898,00, hoje), sendo assim obrigatório a expedição precatório. Posto 

isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimação do autor para que se manifeste no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-98.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITA EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:35 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LOURENCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 11:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000095-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA COSTA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB: MT24494-B 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:34 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000876-10.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA COSTA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB: MT24494-B 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:36 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000876-10.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA COSTA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB: MT24494-B 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:36 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000168-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB: MT24494-B 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:38 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-70.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RAYANE SMOLSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB: MT24494-B 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB: MT24494-B 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:42 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 
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1000550-67.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARILEI APARECIDA VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), mas não será concedida quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e 

após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito deve ser 

analisada levando-se em conta a inversão do ônus da prova operada em 

prol do consumidor, em especial no presente caso, no qual a Requerente 

alega ser vítima de perseguição originada de um ato unilateral da 

Requerida, de modo que exigir-lhe a produção probatória da ilicitude do 

lançamento prejudicaria em demasia a demonstração de seu direito, sendo 

certo que a Requerida pode muito mais facilmente produzir tal prova, de 

modo que a concessão da medida ora pleiteada se impõe. O perigo da 

demora também é evidente, pois, no caso, a Requerente está sendo 

prejudicada já que houve a retirada do medidor de energia (relógio) de sua 

residência, com a consequente suspensão do serviço, sem comunicação 

prévia pelo que consta dos fatos relatados pela requerente. Ademais, a 

requerente juntou aos autos comprovante do pagamento da fatura em 

aberto, restando demonstrado que o a retirada do medidor não se deu por 

falta de pagamento; Ademais, consigno que a medida não se mostra 

irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final da demanda, 

bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de eventual débito 

reconhecido. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino que a Requerida reestabeleça a energia na residência da 

requerente no prazo de 24hs (vinte e quatro horas), sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso 

de descumprimento. II - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer 

defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. V - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002397-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENEIA CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002397-75.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VALTENEIA CARVALHO FERREIRA Vistos, etc. 

Deixo de conhecer dos embargos de declaração opostos uma vez que, 

por ero do sistema PJE, foi lançado indevidamente o movimento de 

"Homologação" do acordo celebrado entre as partes, sendo este incluído 

antes mesmo que este magistrado pudesse analisar os autos. Assim, 

determino o cancelamento do prévio movimento de "homologação", eis que 

inexistente, devendo os autos tornar conclusos na sequência. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000842-96.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELI PINTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

RUBI GOTLIB KELM OAB - RO2132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PINTOR (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ISAC PINTOR (HERDEIRO)

ELIAS PINTOR (HERDEIRO)

ELENA MARIA PINTOR (HERDEIRO)

LIDIA PINTOR CARVALHO (HERDEIRO)

ELIZEU PINTOR (HERDEIRO)

CARLOS PINTOR (HERDEIRO)

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

RUBI GOTLIB KELM OAB - RO2132 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(a, s) da parte autora para regularizar a 

representação processual em juízo, juntando competente instrumento, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000118-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. PERUSSI - ME (REU)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 15 dias acerca do endereço atualizado do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000236-97.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. S. R. (REQUERIDO)

V. S. R. D. L. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora nos termos da Portaria 62/2016, para que realize 

o complemento da diligência da Sra. Oficiala de Justiça no valor de R$ 

1.736,60, conforme certidão de ID 29877779.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 12877 Nr: 1528-96.2004.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelson Américo Abegg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Cassiano de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pozzi Barbirato 

Barbosa - OAB:3.784-MS, Sandro Ticianel - OAB:6.877/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 835 e art. 854 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para o fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias do executado, utilizando-se, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 563 de 913



para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os 

autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja processada a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do 

que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ, devendo ainda, 

não ser a presente decisão disponibilizada pelo DJe sob pena de restar 

infrutífera.Após o processamento da ordem perante as instituições 

financeiras, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que 

procedam às intimações necessárias.INTIME-SE a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.DEFIRO a restrição on line a ser realizada em desfavor da parte 

executada, pelo sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo, onde foi lançada a 

proibição de transferência com relação aos veículos placas HVI7744 e 

AEN6332.INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, saneie a pendência de complementação do pagamento de diligência, 

com o intuito de regular prosseguimento do feito.Cumpra-se.Juara/MT, 02 

de março de 2020.Juliano Hermont Hermes da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65482 Nr: 2635-29.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Gardes - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo 

Ltda - ME - NIPOFLEX, Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giana Vanessa Micheletti - 

OAB:13007, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483

 Processo: 26352920148110018

Cód.65482

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de 

Valores Pagos Indevidamente c/c Indenização de Danos Morais c/c Pedido 

Liminar, proposta por Alex Gardes em face de Facilita Correspondência 

Fiscal e Administrativo LTDA – ME –Nipoflex – Regional Juara/MT, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 O feito foi sentenciado parcialmente procedente às fls.105/107.

A parte requerida interpôs recurso de apelação conforme fls.112/119, 

bem como a parte autora apresentou contrarrazões 152/160.

Recurso desprovido, conforme fls.177/188, com trânsito em julgado no dia 

21/08/2019.

As partes entabularam acordo, conforme fls.189/190, bem como a parte 

requerida se manifestou nos autos informando o cumprimento do referido 

acordo (fls.191/192).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivos 

que impeçam a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o Acordo realizado nos autos, 

razão pela qual:

1) HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS PARTES, para 

que surta os jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas, CONDENO as partes ao pagamento pro rata.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Depois de tudo cumprido e certificado, AO ARQUIVO.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 03 de março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 40685 Nr: 1136-15.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marilene Teresinha Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, nesta fase procedimental. Certificada a 

preclusão desta decisão, expeça-se o RPV.Publique-se. Registra-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado da presente sentença, bem como 

cumpr ido  in tegra lmente  as  d i l igênc ias  an ter io res ,  AO 

ARQUIVO.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Juara/MT, 03 de 

Março de 2020.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 69086 Nr: 831-89.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorge Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Processo nº 831-89.2015.811.0018

Código nº 69086

Vistos etc.

Acolho o pedido de certidão de fls. 83, devendo a secretaria remeter os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias.

Com o decurso do prazo de 01 ano e nada sendo requerido, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 03 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 58378 Nr: 860-13.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rofios - Comércio de Mat. Elétricos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 860-13.2013.811.0018.

Código nº 58378

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Juara/MT, em 

face de Rofios-Comércio de Mat. Elétricos Ltda (Capel), todos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção do presente 

feito alegando a quitação integral do valor executado (fls. 50).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o Breve Relato. Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a manifestação 

expressa da parte exequente, informando que o valor do crédito 

encontra-se quitado, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do CPC.

PROMOVA-SE a liberação de eventuais penhoras realizadas nos autos em 

favor do executado.

Sem Custas. Publique-se e Registre-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 04 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 28350 Nr: 904-08.2008.811.0018
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Matias Ceará, João Matias Ceará, Pedro Matias 

Ceara, Irineu Matias Ceará, Antonio Geraldo Ceará, Lourdes Garcia Ceara 

Silva, Vera Lucia Garcia Ceara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Matias Ceará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, Rodrigo 

Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC.CONDENO o espólio ao pagamento das 

despesas e custas judiciais, todavia, ficará suspensa pelo prazo 

constante no art. 98, § 3º, do CPC, em função da parte ser beneficiária da 

Justiça Gratuita. Sem condenação em honorários.INTIME-SE a Fazenda 

Pública Estadual e Municipal da sentença ora proferida, para os fins do 

artigo 659, § 2º, do CPC.Uma vez que os beneficiários estão na faixa de 

isenção legal do ITCMD (art. 6º da Lei n° 7.850/02 do Estado do Mato 

Grosso), após o transito em julgado da presente sentença (art. 659, § 2º, 

do CPC), EXPEÇA-SE o competente formal de partilha em favor da herdeira 

na forma apresentada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, 

cumpridas as deliberações acima e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, mediante as anotações e baixas de estilo, observando-se 

as normas da CNGC-MT.Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na 

distribuição e encaminhe-se os autos à CAA.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Juara/MT, 04 de Março de 2020.JULIANO HERMONT HERMES 

DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 36837 Nr: 1003-07.2010.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sergio de Col

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair José Póvoa, Andyra Maria Pinheiro 

Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Galvão Domingues - 

OAB:19296, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Inicialmente, HOMOLOGO a retirada da Sra. Andira Maria Pinheiro 

Piovesan do polo passivo, nos termos do art. 487, III c/c 355 do CPC, 

julgando parcialmente o mérito. Sem custas e honorários.

 No mais, quanto à documentação apresentada nesta audiência, apesar de 

referir-se a mesma área dos autos e a assinatura do TAC foi realizada no 

início do ano, entendo que não se encontra entre os pontos controvertidos 

estabelecidos, não se encaixando nos pontos perdas e danos referentes 

ao Projeto de Manejo.

Assim, acolho os argumentos do requerido para desconsiderar referidos 

documentos, que não serão levados em consideração quando da 

sentença, porém, mantendo o raciocínio anterior, determino a juntada aos 

autos.

POR FIM, declaro encerrada a instrução probatória, concedendo vistas as 

partes para alegações finais, nos termos do art. 364, §2º do CPC.

Juliano Hermont Hermes da Silva

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63053 Nr: 498-74.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para manifestar sobre petição de fls.32

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65370 Nr: 2550-43.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294 

B, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, Ronaldo Batista Alves 

Pinto - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo intimação da parte exequente para manifestar sobre a certidão 

de fls. 94 no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 56932 Nr: 3157-27.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stemac S/A Grupo Geradores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:OAB/RS 56.888-A, Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23070/B, Fábio Korenblum - OAB:OAB/RS 92.135-A, Flávia 

Bumlai Alves Pinto - OAB:OAB/RJ 135.635, JONATHAN APOLONIO 

GOES FILGUEIRA - OAB:15115, Stephanie Skimbinski - OAB:104483A

 Processo nº 3157-27.2012.811.0018.

Código nº 56932

Vistos etc.

Incialmente, conforme consta da decisão de fls. 173/175, verifica-se que a 

prova pericial foi requerida pela parte ré, sendo certo que cabe a esta 

manifestar-se quanto aos honorários periciais apresentados.

No mais, verifica-se que às fls. 224 foi requerida a devolução de prazo à 

requerida, sendo que apesar de intimada (fls. 225, 227/228), a parte 

requerida não se manifestou, tendo apenas obtido cópia dos autos (fls. 

226)

Assim, diante da ausência de manifestação, tenho pela concordância 

tácita à proposta apresentada.

Desta forma, INTIME-SE a parte requerida para o valor, nos termos do 

artigo 95, caput, do CPC, no prazo de 15 dias, sendo que, DEFIRO o 

pagamento inicial de 50% antes da realização da pericia e 50% restantes 

após a apresentação do laudo pericial.

No mais, cumpra-se integralmente a Decisão de fls. 173/175.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 05 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57071 Nr: 3305-38.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Kurpel Meloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias quanto a satisfação do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 15354 Nr: 1044-47.2005.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Clementino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o que segue:Nos termos do artigo 110 do 

CPC, DEFIRO a substituição da parte falecida pelos seus herdeiros, 

conforme requerido nas fls.116/123. Com efeito, determino que procedam 

com a devida inclusão dos herdeiros, no polo da demanda.Ademais, diante 

da manifestação da parte exequente, apresentando novo cálculo (fls.132), 

conforme impugnado pela parte executada, INTIME-SE a Autarquia para 

que se manifeste no prazo legal.Após, com a manifestação, ou com o 

decurso do prazo, voltem os autos conclusos imediatamente para 

deliberações.INTIME-SE.CUMPRA-SE com urgência, expedindo o 

necessário.Juara/MT, 05 de março de 2020.JULIANO HERMONT HERMES 

DA SILVAJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000842-96.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELI PINTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

RUBI GOTLIB KELM OAB - RO2132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PINTOR (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ISAC PINTOR (HERDEIRO)

ELIAS PINTOR (HERDEIRO)

ELENA MARIA PINTOR (HERDEIRO)

LIDIA PINTOR CARVALHO (HERDEIRO)

ELIZEU PINTOR (HERDEIRO)

CARLOS PINTOR (HERDEIRO)

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

RUBI GOTLIB KELM OAB - RO2132 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA PROCESSO n. 1000842-96.2018.8.11.0018 

Valor da causa: R$ 1.200.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]

->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: MARIA ZELI PINTOR Endereço: 

RUA JOSÉ PEDRO DIAS, 200, CENTRO, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

POLO PASSIVO: Nome: BENEDITO PINTOR Endereço: RUA JOSÉ PEDRO 

DIAS, 200, CENTRO, JUARA - MT - CEP: 78575-000 Senhor(a): ELENA 

MARIA PINTOR, Rua Dom Aquino, 386-E, Jardim Califórnia, Juara/MT CEP: 

78.575-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A)(S) HERDEIRO(A)

(S), acima qualificado(a)(s), dos termos do presente Inventário, para se 

manifestar(em) nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as 

primeiras declarações apresentadas pelo(a) inventariante, petição inicial e 

despacho cujo conteúdo de documentos vinculados seguem disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: Cabe aos herdeiros, no prazo legal: 1. Arguir 

erros, omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação do 

inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de 

herdeiro. (Art.627,do CPC). JUARA, 6 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90784 Nr: 2030-78.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelio da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.

Petição do Réu, Id: 137237, protocolado em: 12/02/2020 às 09:25:44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 426-53.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebrom Distribuidora e Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar quanto ao teor da 

Juntada de Informações de ref. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93075 Nr: 3228-53.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97988 Nr: 5627-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:OAB/MT 905-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que querendo, indique bens à penhora.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 134228 Nr: 5303-94.2019.811.0018

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erta Vicente do Nascimento, Osvaldo Ribeiro do 

Nascimento, Vilson Vicente do Nascimento, Silvio Luiz de Oliveira, Marines 

Pellizzari do Nascimento, Elcio Lima do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil/Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarine Garcia - OAB:10.133, Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691 OAB/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:221271/SP, Raiane Rosseto Steffen - OAB:13.371, Vagner 

Spiguel Junior - OAB:12209

 D E C I S Ã O

Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por Erta Vicente 

do Nascimento e outros em face de Banco do Brasil, objetivando em 

síntese o cumprimento da sentença de mérito dos autos código n. 73538 

que foi mantida, após apelação e Recurso de Apelação e Agravo Interno.

Com advento do Novo Código de Processo Civil o pleito se embasa nos 

artigos 520 e seguintes do referido códex.

Pois bem.

Inicialmente a parte exequente deve estar ciente das advertências 

contidas nos incisos I, II, III e IV do citado artigo.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Oficie-se ao CRI desta Comarca para que se proceda ao levantamento da 

contrição realizada na matrícula 14.282, referente aos autos de código 

40444.

 Eventual levantamento de valores, em se tratando de execução 

provisória, somente será admitido com a prestação de caução real.

 Caso tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso, caberá à parte 

executada comprovar nos autos.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77879 Nr: 1078-36.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. Povoa Serraria-ME, Rivair José Póvoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91035 Nr: 2194-43.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano, Cristiane Fernandes Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc;

Defiro a juntada dos documentos novos, apresentados pela requerente, 

por ocasião da impugnação aos embargos monitórias.

Assim, nos termos do art. 10 do CPC, determino que a parte requerida se 

manifeste acerca dos documentos juntados.

Após, digam as partes acerca das provas que desejam produzir.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86309 Nr: 5434-74.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Francisco Pucci de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc;

Em sua contestação a parte requerida arguiu a incompetência deste juízo, 

tendo em vista que há ação mais antiga, em tramite na 1ª Vara desta 

Comarca, que versa sobre a revisão do negócio jurídico que embasou a 

presente busca e apreensão.

Sendo assim, entendo que aquele juízo é prevento para a julgamento desta 

causa, tendo em vista a ligação umbilical entre os pedidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a preliminar de incompetência 

deste juízo, determinando a remessa do feito à 1ª Vara desta Comarca, 

devendo tramitar conjuntamento ao feito código 1185-80.2016.811.0018.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89109 Nr: 1206-22.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. D. Guedes – ME, Suelen Dias Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N° 89109

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

 Pugnou a parte pela utilização do sistema INFOJUD, a fim de obter as 

cinco declarações de imposto de renda dos executados. Ocorre que a 

parte não demonstrou que tenha diligenciado, sponte própria, no sentido 

de localizar bens da parte requerida.

 Entendo que somente após esgotadas as diligências a cargo da parte é 

que se justifica o deferimento de consulta ao INFOJUD.

A parte não demonstrou ter agido proativamente, no sentido de localizar 

bens passíveis de constrição judicial executória, inclusive junto aos 

Cartórios de Registros de Imóveis

Com efeito, o INFOJUD é um sistema que interliga a Justiça à Receita 

Federal, em que as informações de bens se dão pelo envio de cópias das 

últimas declarações de imposto de renda apresentadas pelo contribuinte.

 Dessa forma, não se deve utilizar ao bel prazer da parte, quando não 

comprova que tenha tentado localizar bens penhoráveis, o sistema 

INFOJUD, que deve ser utilizado apenas como ultima ratio. Nesse sentido:

TJDFT-0510801) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE 

PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO 

PARCIAL DO RECURSO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. 

NÃO COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 1.000 do Código de 

Processo Civil, considera-se como aceitação tácita a prática de ato 

processual incompatível com a vontade de recorrer, de modo que a 

decisão fica acobertada pelo manto da preclusão. 2. Deixando o credor de 
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demonstrar que esgotou as diligências ordinárias ao seu alcance para 

localização de bens do devedor passíveis de constrição, correta a 

decisão que indeferiu a expedição de ofício. 3. Agravo de Instrumento não 

provido. (Processo nº 07005753420198070000 (1170237), 7ª Turma Cível 

do TJDFT, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira. j. 15.05.2019, DJe 03.06.2019).

TJMG-1257569) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA - BLOQUEIO DE VALORES, BENS E ACESSO A DADOS - 

SISTEMAS BACEN JUD, INFOJUD, RENAJUD E INFOSEG - INDEFERIMENTO 

- MEDIDA EXCEPCIONAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

DE LOCALIZAÇÃO/CITAÇÃO DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O acesso aos dados constantes nos sistemas 

Bacen jud, Renajud, Infojud e Infoseg é uma medida excepcional, que só 

pode ser deferida em situações singulares, especialmente, quando ficar 

suficientemente demonstrado que, depois de esgotadas as tentativas pela 

via extrajudicial, a parte não obteve êxito na busca pelas informações 

pretendidas. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de 

Instrumento nº 1095860-47.2018.8.13.0000 (1), 1ª Câmara Cível do TJMG, 

Rel. Maurício Pinto Ferreira. j. 14.05.2019, Publ. 24.05.2019).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido de consulta via sistema 

INFOJUD.

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106925 Nr: 1604-32.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM FACE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido concedendo a guarda 

unilateral da criança SAMUEL HENRIQUE RAMOS COSTA, a sua genitora 

EMILY DUARDO RAMOS.Condeno o requerido ao pagamento de pensão 

alimentícia ao requerente na proporção de 33% (trinta e três por cento) do 

salário mínimo vigente (atualmente em R$ 344, 85), mas incidindo também 

sobre décimos terceiros salários e férias (exceto o terço), a serem 

descontados em folha de pagamento e depositados em conta bancária de 

titularidade da representante legal do requerente.Ainda, condeno o 

requerido ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais, também de honorários 

ao procurador da parte adversa, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) em face do trabalho, zelo e diligência do profissional.Julgo extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Lavre-se o competência termo de guarda.Transitada em julgado, 

arquive-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 126556 Nr: 2227-62.2019.811.0018

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdJ, VEdIeJdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSS-E, TdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/O MT

 D E S P A C H O

 Acolho parecer Ministerial de Ref: 16 e para tanto, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para dia 02.04.2020 às 17h para colher o 

depoimento das testemunhas arroladas pelas partes, bem como para 

interrogatório do requerido.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 126635 Nr: 2270-96.2019.811.0018

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdJ, VEdIeJdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 D E S P A C H O

 Acolho parecer Ministerial de Ref: 16 e para tanto, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para dia 02.04.2020 às 16h para colher o 

depoimento das testemunhas arroladas pelas partes, bem como para 

interrogatório da requerida.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65733 Nr: 2842-28.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT

 DESPACHO

INTIME-SE a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto a petição de fls. 79/80, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80081 Nr: 2005-02.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Domingos dos Santos, Pedro Bonifacio, 

Marinete Fernandes dos Santos Bonifácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar da Cruz e Souza - 

OAB:3.543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Antonio de Moraes - 

OAB:4.993 MT

 D E S P A C H O

Cumpra-se a decisão de fl. 140, promovendo o apensamento a estes 

autos os autos de código nº 132317.

Após volte-me concluso para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84769 Nr: 4548-75.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABY CONFECÇÕES LTDA, Jamil Candido 

Lopes, Graziele Cristine Pinheiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 DEFIRO o pedido de fls. 71/72.

Cite-se a parte executada conforme requerido pela exequente, 

independente de pagamento de diligência.

 No mais, o pedido de penhora online será analisado após a citação da 

parte executada.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85061 Nr: 4707-18.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferreira & Oliveira dos Santos Ltda-EPP, 

Arnaldo José Ferreira, Edineia Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andiely Renata Teruel Deon 

- OAB:25647/O

 DESPACHO

Considerando que é do conhecimento deste Magistrado o retorno da 

Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências necessárias.

 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85321 Nr: 4825-91.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Empreendimentos Ltda, Fenix 

Empreendimentos Imobilíários Ltda, Viação Eldorado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Analisando os autos, constato que a petição de fls. 61/62 não condiz com 

a realidade dos autos, uma vez que não houve citação por edital das 

executadas e embora a exequente tenha pugnado pela citação destas por 

oficial de justiça, não acostou aos autos novo endereço.

 Desse modo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85326 Nr: 4829-31.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda, Rede Empreendimentos 

Ltda, Fenix Empreendimentos Imobilíários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de fl. 79

Intime-se a parte executada acerca da constrição realizada através do 

sistema Bacenjud à fl. 64/65. Mantendo-se inerte, proceda-se o 

levantamento dos valores em favor da parte exequente em conta 

informada por ela à fl. 79.

Por fim, cite-se a executada Viação Eldorado LTDA, conforme requerido 

pela exequente (fls. 35/36), independente de pagamento de diligência.

 Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85327 Nr: 4830-16.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda, Fenix Empreendimentos 

Imobilíários Ltda, Rede Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Em razão da certidão de fl. 51, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60088 Nr: 2654-69.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Fernandes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto informações 

de CPF irregular na receita federal de fl. 89

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65060 Nr: 2309-69.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Bortolim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto informações 

de CPF irregular na receita federal de fl. 120

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43746 Nr: 857-92.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT

 Intimar patrono da parte requerida para conhecimento e manifestação 

quanto a juntada de fls.245/247, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69781 Nr: 1186-02.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWAdS, RSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução de alimentos proposta por Jhonatan Willian Almeida 

da Silva, menor, representado por sua genitora Roseleni Soares de 

Almeida em desfavor de José Roberto da Silva.

Execução recebida às f. 15, determinando a citação do executado para 

pagar a dívida alimentar.

Citado, manteve inerte, motivo pelo qual às f. 54-55 expediu-se mandado 

de prisão em seu desfavor.

O executado não foi localizado.

Às f. 69 determinou-se a intimação da parte autora para dar seguimento 

ao feito sob pena de extinção (25.02.2019).

Até a presente data não há manifestação das partes, conforme certidão 

de f. 72.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Havendo inércia da parte em promover a diligência, correto é a extinção da 

ação, com a consequente extinção da demanda sem análise do mérito.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 
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mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

Recolha-se mandado de prisão em aberto em desfavor do executado, 

referente a estes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70727 Nr: 1653-78.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERO Comercio de Motos Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pedido de Infojud, e de outro 

banda, defiro o pedido de penhora on-line via BacenJud, nos termos de 

pedido de fl. 32, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da 

parte executada, no montante indicado na memória de cálculo de fls. 

18/19. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da operação;b) 

Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, lavre-se 

o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta única. 

Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;c) Com a efetivação do 

bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que 

seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de 

Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 

015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar 

embargos em 30 dias (art. 16 da LEF);e) Apresentados os embargos, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em igual prazo 

(art. 17 da LEF). Não havendo embargos, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.f) Expeça-se certidão de inteiro teor para efetivar que 

a parte exequente leve a protesto nos termos do artigo 517, §1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 95491 Nr: 4335-35.2017.811.0018

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio José da Costa, Marcos Jose da Costa, 

João José da Costa, Joao Jose da Costa Filho, Maria Aparecida Costa da 

Silva, NELSON JOSÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Vistos etc;I – Satisfeitos os requisitos legais do art. 34 do DL 3.365/41, 

estando comprovada a quitação dos tributos incidentes SOBRE O IMÓVEL 

EXPROPRIANDO, depois de publicados os editais para conhecimento de 

terceiros, defiro o levantamento de 80% da indenização depositada;A cota 

parte de cada um dos requeridos deverá ser levantada em nome 

individual, desde que estejam devidamente representados nos autos, com 

procuração outorgada.II - Admito como meios de provas aptos a 

comprovarem as alegações das partes a prova pericial.(...) Apresentado o 

laudo, manifestem-se as partes e os assistentes técnicos no prazo 

legal.Após, voltem os autos conclusos para eventual designação de 

audiência de instrução e julgamento.EXPEÇA-SE o necessário para o 

levantamento do valor das benfeitorias.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100148 Nr: 6736-07.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anoaldo Antonio Bertolazo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários, ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100788 Nr: 7127-59.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Cumpra-se a determinação de fl. 40.

Cite-se a parte requerida por edital.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100863 Nr: 7174-33.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 D E C I S Ã O

Trata-se de “Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios” proposta por 

ANA CLARA FERREIRA COSTA, representada por sua genitora JULIANA 

FERREIRA SILVA, em desfavor de JAIRO ROBERTO BULOW COSTA, 

qualificados nos autos.

Afirma que o requerido é genitor da menor, nascida em 05/01/2014, e 

desde o nascimento vive sob a guarda da mãe, bem como o pai jamais 

contribuiu com o sustento da filha.

Pugna pela fixação de alimentos provisórios no patamar de 1 (um) salário 

mínimo vigente, bem como 50% das despesas extraordinárias.

 Ao final pede pela procedência do pedido para tornar definitivo os 

alimentos fixados.

Os alimentos provisórios foram deferidos em sede de AI, no patamar de 1 

salário mínimo.

O requerido apresentou contestação (f. 136/142) pugnando pelo 

pagamento da obrigação alimentar no patamar de 50% do salário vigente, 

alegando insuficiência financeira para o valor pugnado pela parte autora.

Há necessidade de provas para o convencimento do Juízo.

Não há preliminares! O ponto controvertido é a comprovação da 

capacidade financeira do requerido, bem como a análise do binômio 

necessidade/possibilidade.

Dessa feita, designo audiência de instrução e julgamento para dia 

02.04.2020 às 15h para colher o depoimento das partes.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1889 Nr: 66-51.1997.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Antonio Pajanoti, Elizabeth de Souza 

Freitas Pajanoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Intimar autor para conhecimento e manifestação quanto a juntada da carta 

precatória da Comarca de Tapaborã de fls.161/207, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11074 Nr: 250-60.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto informações 

de CPF irregular na receita federal de fl. 220

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 2541 Nr: 6-20.1993.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Rodrigues, Luiz Carlos Carassa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Compulsando os autos verifico a manifestação da Central de Conciliação 

de Precatórios, onde esta ordenou a individualização do crédito principal e 

dos honorários contratuais e sucumbenciais, materializando-se os 

respectivos pagamentos na conta bancária do credor e do advogado 

constituído.

Pois bem, tendo em vista que o presente feito já atingiu a sua finalidade, 

determino a remessa dos autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42940 Nr: 54-12.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S.A Securitizadora de Creditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. M. Y. Trentin - Madeiras - EPP, Marcos 

Guilherme Trentin, Edson Nildo Bortoncello, Claudia Mara Trentin 

Bortoncello, Zarife Maria Yared Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:MT22524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Compulsando os autos verifico que de fato os requeridos Z. M. Y Trentin 

Madeiras EPP, Marcos Guilherme Trentin e Zarife Maria Yared Trentin 

foram citados.

Presumindo- se que o seu endereço é aquele constante dos autos, ou 

seja, o da citação.

Para a finalidade que se pretende a cientificação do crédito para terceiros 

a mera expedição de carta registrada é o suficiente.

 Desse modo, indefiro o pedido de fl. 146.

 No mais, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64445 Nr: 1775-28.2014.811.0018

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Sofia Muchalak Bogus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Muchalak & Cia Ltda ME, Elmari Sguario 

Muchalak, Elcio Sguario Muchalak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Palma Karam Geara - 

OAB:63.557/PR, Fernando Vernalha Guimarães - OAB:20738 PR, Luiz 

Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair de Alencar - 

OAB:2414-MS, JOAO AUGUSTO CAPELETTI - OAB:35133, João 

Augusto Capeletti - OAB:OAB/DF 35133

 DECISÃO

Recebo o pedido de liquidação de sentença, na forma do art. 509, I do 

CPC.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se o requerido, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente contestação (art. 511 do CPC).

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, no mesmo prazo, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito.

Para apuração dos valores dos haveres serão utilizados os marcos 

estabelecidos na sentença.

Por fim, manifeste-se o perito nomeado às fls. 170/174.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71093 Nr: 1810-51.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Biurfeld

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Juara -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Deferindo a produção de prova testemunhal, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 07 de abril de 2020, às 14:00 horas.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias da 

data da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem oferecer meios 

para diligência de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 571 de 913



arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

DEFIRO ainda a produção de prova pericial, para tanto NOMEIO o médico 

perito o Dr. Ricardo Leandro Felipe, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (CPC art. 466).

Destarte, em observância ao disposto na CNGC e fixo os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários do perito referente à 

perícia no prazo de 30 (trinta) dias.

INTIME-SE o médico perito para que marque data e local para realização da 

perícia, o que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

 Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de cinquenta por 

cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o 

restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo.

Deverá Gestora Judiciária, assim que informada da data da realização dos 

trabalhos periciais, proceder às intimações necessárias, bem como, enviar 

ao profissional nomeado, os quesitos apresentados pelas partes e por 

este Juízo (art. 470, II do CPC), quais sejam:

 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando 

(a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a última 

atividade profissional desempenhada? Até quando?

2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?

3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O 

SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a 

este quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14).

4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício de seu 

trabalho habitual?

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)?

6. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL?

7. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação 

para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA?

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b)total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária.

9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, 

mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE.

10. Com base em que documento do processo foi fixada a data do início 

da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)?

11. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, 

necessita da assistência permanente de outra pessoa?

12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget 

(osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) 

e ou contaminação por radiação?

Após apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me 

conclusos.

 Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76975 Nr: 703-35.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Altamir Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Garutti de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Rodrigues da Silva 

Lanzarini - OAB:15446MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

Em sua contestação, a parte requerida sustentou a incompetência deste 

juízo, tendo em vista que o contrato que embasa o pleito principal 

estabeleceu como foro de eleição, a Comarca de Cuiabá.

Com efeito, não sendo a hipótese de contrato de consumo, a vontade das 

partes externada no momento da avença deve ser respeitada, de modo 

que o juízo eleito pelas partes tem de ser respeitado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do art. 64, § 2°, do CPC, 

acolho a alegação de incompetência e determino a remessa do presente 

feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá.

Procedam-se as baixas necessárias.

Preclusa a presente decisão, CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94279 Nr: 3849-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Venancio Pinheiro, Wagner Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nathalia Messias Junglaus - 

OAB: 26.567/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes, acerca da penhora e avaliação do imóvel.

Prazo: 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 127527 Nr: 2634-68.2019.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Celso Stanczyk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/MT 22977-A, Murilo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A, Ozana baptista Gusmão - OAB:3127-A

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por ANTONIO CELSO 

STANCZYK em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A- 

GRUPO ENERGISA S/A, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte executada juntou aos autos os comprovantes 

de pagamento.

Às fls. 80/81 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor do exequente e seu patrono.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já cumpriu a obrigação 

pleiteada, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o cumprimento da obrigação.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81705 Nr: 2791-46.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Pereira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pedido de bloqueio da CNH da 

parte executada, no entanto defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da parte 

executada, no montante indicado na memória de cálculo de fls. 151/152. 

Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da operação;b) 

Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, lavre-se 

o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta única. 

Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.c) Com a efetivação do 

bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que 

seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de 

Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 

015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) Apresentada 

a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 

igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 

dias.f) Expeça-se certidão de inteiro teor para efetivar que a parte 

exequente leve a protesto nos termos do artigo 517, §1º do CPC.g) 

Proceda-se a serventia o cadastro do novo patrono constituído, conforme 

requerido pelo exequente.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65885 Nr: 2955-79.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMC, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, FABRICIO TSUJI ISHIKI - OAB:13218, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

 Defiro o pedido da parte exequente (f.185) e para tanto determino a 

intimação da parte executada, no endereço de f. 139 para que manifeste 

acerca da contraposta de acordo indicada.

Vinda manifestação, vista a parte autora.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84969 Nr: 4668-21.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Antonio Zauza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Faria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Analisando os autos, verifico que não foi acostado o acordo realizado 

entre as partes, não podendo assim ser deferido o pedido de suspensão 

pelo longo período pugnado (fl. 120).

Desse modo, intime-se o exequente para acostar aos autos o acordo 

realizado, para que este surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86004 Nr: 5267-57.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Martins Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ronaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Intimar patrono da parte requerida para conhecimento e manifestação 

quanto a juntada de fls.87/91, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88466 Nr: 902-23.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

A parte exequente busca o recebimento dos valores do débito com novo 

pedido de penhora “online” e inclusão da parte executada no cadastro de 

inadimplentes, por meio do Sistema SerasaJud.

Além disso, tendo em vista o bloqueio de saldo do FGTS do executado, 

conforme ofício de fl. 56, a parte exequente pugnou pela expedição de 

alvará e consequentemente a transferência dos valores na conta 

poupança indicada por ela à fl. 67.

Pois bem,

 Desde já defiro o pedido de nova busca no Sistema BacenJud com a 

finalidade de satisfação dos créditos buscados, conforme valores de fl. 

69.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fl. 67, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da 

parte executada RICARDO DE SOUZA RODRIGUES, CPF: 031.904.281-23, 

no montante indicado na memória de cálculo de fl. 69. Para tanto, 

determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);

e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para 

se manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 dias.

f) Expeça-se certidão de inteiro teor para efetivar que a parte exequente 

leve a protesto nos termos do artigo 517, §1º do CPC.

g) Expeça-se alvará para levantamento do montante existente em conta de 

FGTS do executado em favor da genitora do exequente, em conta 

informada à fl. 67.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1888 Nr: 254-44.1997.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Antonio Pajanoti, Elizabeth de Souza 

Freitas Pajanoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Intimar parte autora para conhecimento e manifestação quanto a juntada 

de Carta Precatória de fls.311/318.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107742 Nr: 2025-22.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Compulsando os autos, percebe-se que assiste razão à parte requerida, 

pois, em que pese ter sido recebido o cumprimento de sentença à f. 161, 

verifica-se que a requerida não foi devidamente intimada da sentença 

proferida às f. 138/140.

Dessa forma, torno sem efeito a decisão que recebeu o cumprimento de 

sentença (f. 161), e determino a intimação da parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78658 Nr: 1421-32.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Tupã, Município de Juara-MT- na 

pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA KASSYEEN SUZIN - 

OAB:21722/O, Zilton M. de Almeida - OAB:

 Intimar partes para se manifestarem quanto decisão do TJMT de ref.71.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-54.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000310-54.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

DE OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

JUNIOR GONCALVES POLO PASSIVO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência Juizado Especial - Juara Data: 28/04/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-83.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO HIROCAZU IKENO OAB - MT0003470A (ADVOGADO(A))

FABRICIO TSUJI ISHIKI OAB - MT0013218A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000321-83.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:EDUARDO 

CARLOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABRICIO TSUJI 

ISHIKI, FELICIO HIROCAZU IKENO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 28/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 6 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125679 Nr: 1840-47.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaldo Moreno do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andiely Renata Teruel Deon 

- OAB:25647/O, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 Promovo o envio dos autos a defesa para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 136673 Nr: 283-88.2020.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo 

advogado do acusado, aduzindo que o autor dos fatos trabalha na mesma 

empresa, inclusive no mesmo setor, tornando-se impossível o não 

acionamento da tornozeleira instalada, já que não conseguem permanecer 

longe um do outro.O parquet manifestou-se desfavorável ao deferimento 

do pedido, aduzindo que a prisão foi decretada para o fiel cumprimento 

das medidas protetivas, uma vez que o acusado aproveitou-se de 

trabalhar na mesma empresa para se aproximar da vítima, tendo, inclusive, 

causado danos materiais à vítima, durante o período de vigência das 

medidas protetivas.Em que pese às alegações inicialmente trazidas pela 

defesa do custodiado, verifica-se que não houve alteração do quadro 

fático que ensejou a decretação do cárcere, uma vez que o fato de o 

acusado utilizar-se da empresa onde trabalha para manter contato com a 

vítima, bem como ocasionou danos materiais em sua motocicleta[...] A 

vítima, ainda, informa que quando estava em sua casa, por volta das 

21hrs, teve o botão do pânico ativado. Fato comprovado pelo relatório de 

monitoramento, aportado aos autos. Demonstrando, desta forma, que as 

medidas cautelares diversas da prisão, não são aptas a garantir a 

segurança da vítima.Deste modo, vislumbra-se que a decisão que 

decretou a prisão preventiva do conduzido foi medida de justiça, razão 

pela qual deve permanecer recluso, com escopo de garantir a execução 

das medidas protetivas concedidas à vítima Márcia Aparecida Ferreira.No 

mais, reitero in totum a decisão que decretou a prisão do acusado.FORTE 

EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de revogação do autor dos 

fatos Anderson da Silva Godoy, uma vez que resta induvidoso o requisito 

da custódia preventiva, exigido pela lei (arts. 312 e 313, CP), devendo este 

pe rmanece r  seg regado  a té  que  cesse  o  r e q u i s i t o 

autorizador.Intime-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86702 Nr: 65-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Amorim Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

Juara - MT

Terceira Vara

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 25 A 

18 DE NOVEMBRO DE 2019.

Objetivo:

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Reg. Geral de Processos Criminais: 65-65.2017.811.0018

 Tipo de Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Autos nº 65-65.2017.811.0018 - Cód. 86702

Denunciado: Elias de Amorim Martins

Vistos etc,

Considerando que a testemunha Jean Carlos está presa nesta Comarca e 

tendo em vista que na data designada anteriormente já terá ocorrido a 

prescrição, antecipo a audiência outrora designada para o dia 24 de 

março de 2020, às 14h40min.

Intimem-se as testemunhas e o acusado para que compareçam a 

audiência acima designada.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Juara/MT, 25 de novembro de 2019.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000311-18.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. RIEDI & CIA. LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO ZIMMERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000311-18.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: I. RIEDI & CIA. LTDA. REQUERIDO: ANILDO ZIMMERMANN V 

I S T O S, Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme descrito no campo finalidade: 1). Intimar o executado da penhora 

e avaliação do imóvel indicado na missiva e nomeá-lo como depositário fiel 

do bem; 2). Realizar o leilão do imóvel; Ante a inexistência de leiloeiro 

judicial efetivo neste Juízo, e com esteio na legislação processual de 

regência e regramento do Decreto 21.981/32 e da Lei 4.021/61, nomeio 

leiloeiro público para tal mister, assim o fazendo na pessoa de CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA, legalmente habilitada nos órgãos de classe 

respectivos (JUCEMAT, FAMATO, etc.) e operante do sistema e padrão 

LEILÕES JUDICIAIS SERRANO®, com mais de 10 (dez) anos de 

experiência funcional (art. 880, § 3º, CPC). Na consecução do seu labor, a 

leiloeira nomeada deverá fiel obediência ao artigo 884 do CPC e artigo 19 e 

ss. do Decreto nº 21.981/32 c/c artigo 5º e ss. da Lei nº4.021/61, 

viabilizando o praceamento público presencial ou eletrônico, através da 

rede mundial de computadores, com observância do Provimento 

025/2011/CMag/TJMT. O leiloeiro nomeado está autorizado a: a) constatar 

a atual situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor 

divulgação do ato, valendo a cópia assinada deste como mandado de 

constatação; b) solicitar cópia integral dos autos à secretaria para 

providências quanto a realização do leilão; c) caso seja necessário, o 

leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o cumprimento de seus 

deveres junto ao bem a ser leiloado. Ainda, deverá a Sra, Leiloeira 

observar as condições para realização do ato fixadas pelo Juízo 

deprecante: Nos termos do artigo 885, do Código de Processo Civil, “o juiz 

da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e 

as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante”, dessa forma: 

2.1. Na primeira hasta somente deverão ser aceitos lances igual ou acima 

do valor da avaliação e na segunda lances ressalvado preço vil. 2.1.1. Em 

segunda praça ou em segundo leilão não será admitido lance parcelado 

(art. 895, CPC). 2.1.2. Será considerado – via de regra – preço vil aquele 

inferior a 51% (cinquenta e um por cento) do valor da avaliação, salvo 

situações excepcionais (como de bens reiteradas vezes levados à praça 

ou leilão sem licitantes), a ser apreciada diante da situação concreta, no 

dia da arrematação, mediante provocação. Oportunamente, expeça-se o 

edital para fixação no lugar de costume e publicação na rede mundial de 

computadores, em especial nos sítios eletrônicos especializados em 

alienações judiciais, bem como na imprensa escrita e falada, 

preferencialmente de âmbito regional. Conste no edital que a praça ou 

leilão se realizará por meio eletrônico, atendidos os lances de 

conformidade com o previsto na norma processual. INTIME-SE o 

Executado do leilão por meio de seu advogado. Caso o Executado não 

tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso 

de recebimento destinada ao endereço constante no processo ou por 

mandado. Frustrados esses meios, o Executado será tido por intimado 

pela publicação do próprio edital de leilão (art. 889, §1º, do CPC). 

INTIME-SE ainda, o coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o 

bem (credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com 

contrato registrado na matrícula, etc.) por carta com aviso de recebimento 

dirigida ao endereço disponível no processo. Caso reste frustrada a 

intimação postal, deverão ser intimados por mandado ou carta precatória. 

Poderão oferecer lances todas às pessoas físicas capazes e jurídicas 

legalmente constituídas, devendo o leiloeiro observar as restrições dos 

incisos do art. 890, do CPC. ARBITRO a comissão do leiloeiro em 5% 

(cinco por cento) do valor do lanço vencedor. Caso reste suspenso o 

leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento da dívida, 

responderá o Executado pelas despesas do leiloeiro, que arbitro em 2,5% 

(dois e meio por cento) do valor da avaliação. Em caso do arrematante ou 

seu fiador não pagar o valor do lance no prazo estabelecido, perderá a 

caução em favor do Exeqüente (art. 897, do CPC), como poderá 

responder por eventuais indenizações pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001235-63.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDON ALFREDO FOGACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 30/03/2020, ÀS 

13H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001234-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAIVA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 30/03/2020, ÀS 

14H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001213-05.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))
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FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001040-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MEDEIROS DE MATTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BORBA DEFENDI OAB - RO4030 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. M. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001040-15.2018.8.11.0025 Embargante: Adilson Medeiros 

de Mattos Embargado: Walhans Aparecido Soares Mattos VISTOS. 

Conforme se infere da petição de ID. 22912821, a advogada dativa 

nomeada para patrocinar o embargado, declinou do encargo. Portanto, 

nomeio para desempenhar o encargo o(a) advogado(a) Sônia Bispo Golo, 

OAB/MT 20.634/O. Intime-se o(a) causídico(a) para tomar ciência da 

presente nomeação, bem como para manifestar o que entender de direito. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81133 Nr: 772-22.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRES & TOMASINI LTDA - ME, ROSINEIDE 

GONÇALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.983,28 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 141/147. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 991,64 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 991,64 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá acessar o endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a opção “custas 

e taxas finais ou remanescentes”, preencher os campos com os dados 

necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de inscrição do valor 

em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89128 Nr: 3289-63.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO ZENI, LIANI ELIDIA ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA NOATTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:OAB/MT 5.380

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA QUE EFETUE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA CORRESPONDENTE PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXPEDIDO. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89728 Nr: 3978-10.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 Intimação da parte Autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão de fls. 163v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90814 Nr: 5163-83.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE MARCIA WIEBBELING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, HELOIZA RODRIGUES TIEPO - OAB:24427/O, 

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

967,42 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 195/197. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 483,71 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 483,71 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá acessar o endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a opção “custas 

e taxas finais ou remanescentes”, preencher os campos com os dados 

necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de inscrição do valor 

em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93173 Nr: 1297-33.2013.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFB, GFP, RFF, SP, AAF, VMB, JDSS, JCDS, 

LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão de fls. 128v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94410 Nr: 2635-42.2013.811.0025

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATATA COM. DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

938,41 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 70/72. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 789,29 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 149,12 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá acessar o endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a opção “custas 

e taxas finais ou remanescentes”, preencher os campos com os dados 

necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de inscrição do valor 

em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 23-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO RAMOS JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A, CAMARA DOS DIRIGENTES 

LOJISTAS DE JUINA, EDP BANDEIRANTE ENERGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, GUSTAVO ANTÔNIO 

FERES PAIXÃO - OAB:OAB/SP 186.458A, JANAÍNA BRAGA DE 

ALMEIDA - OAB:13.701/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS.246.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113089 Nr: 4350-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO DE SOUZA, GISELE RODRIGUES 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS.110/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117675 Nr: 47-57.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER DONATO DE ALMEIDA, EFDA, BFDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERY BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

- EPP., DOUGLAS XAVIER DA COSTA E COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO RETORNO DOS AR'S NEGATIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119058 Nr: 891-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFMDS, SADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR NOS AUTOS, ANTE O DECURSO DE PRAZO DA PARTE 

REQUERIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131757 Nr: 12003-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSC, RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DO LAUDO APRESENTADO ÀS FLS. 137/140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6383 Nr: 1514-33.2000.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, EUNICE ELENA IORIS DA 

ROSA - OAB:6850/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA A FIM DE 

RETIRAR A CERTIDÃO EXPEDIDA, ASSIM COMO PARA QUE RECOLHA AS 

CUSTAS DO SELO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27748 Nr: 366-11.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINÉZIO SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

pesquisa de fls. 413 infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31091 Nr: 2608-40.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANGELA JAIRA BUDINI, DONIZETE JORGE BUDINI, 

VERA LÚCIA DE OLIVEIRA, ANGELICA MARIMÁ BUDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

- Proc. Da Faz. Pública Estadual - OAB:00

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, O QUE ENTENDER DE DIREITO, ANTE O JULGAMENTO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO JUNTADO ÀS FLS. 514/516.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35680 Nr: 134-28.2007.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOELMA DA SILVA, VVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCF, MAGUINETE CARDOSO FIGUEIREDO, 

ADEILTON CHAVES FIGUEIREDO, ADEMIR FIGUEIREDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para se manifestar, no prazo legal, acerca dos 

documentos de fls. 225/230.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47172 Nr: 1784-42.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGGDS, AMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão do oficial de fls. 93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57552 Nr: 3838-44.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJES - ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR 

DO VALE DO JURUENA, CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA MANHANI ALCHAPAR, NELSON JACO 

FREISLEBEM, MICHAEL FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - 

OAB:16616-B/PA

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82729 Nr: 2690-61.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS BODSTEIN VILLAÇA, FAUSTO DE 

OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, SE MANIFESTAR 

NOS AUTOS, ANTE O DECURSO DE PRAZO DA PARTE EXECUTADA DE 

FLS. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88082 Nr: 2140-32.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. DE SIQUEIRA - ME, MARIA LUCIA DE 

SIQUEIRA, Hildebrando Rafael Ibiapino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS. 84V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90081 Nr: 4367-92.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA, JOÃO 

ALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA DOS SANTOS ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 25.148, TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:MT/9.369

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca dos 

documentos de fls. 160/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93609 Nr: 1751-13.2013.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE FLS.187/V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94413 Nr: 2638-94.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATATA COM. DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.881,52 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 24/30. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 940,76 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 940,76 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá acessar o endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a opção “custas 

e taxas finais ou remanescentes”, preencher os campos com os dados 

necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de inscrição do valor 

em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96591 Nr: 5034-44.2013.811.0025
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze)dias, o que entender de direito, ante o decurso do prazo da 

suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98784 Nr: 187-62.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUÍRIA PEREIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DOS VALORES PENHORADOS DE FLS. 97/98

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100543 Nr: 1778-59.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE SANTANA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS. 63V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104692 Nr: 4855-76.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar nos autos, 

ante o decurso de prazo da parte adversa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106386 Nr: 769-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDSA, DBDSA, FBDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS. 111V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110752 Nr: 2937-03.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DO NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 121V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120891 Nr: 1946-90.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON SEBASTIÃO ALVES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEILTON CHAVES 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/TO 7.456

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 178/181. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 149,12 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá acessar o endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a opção “custas 

e taxas finais ou remanescentes”, preencher os campos com os dados 

necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de inscrição do valor 

em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122247 Nr: 2761-87.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:OAB/MT 5433, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13513

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA A FIM DE 

RETIRAR A CERTIDÃO EXPEDIDA, ASSIM COMO PARA, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTAR NOS AUTOS O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122282 Nr: 2783-48.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS VENTURA, NIVALDO 

GONÇALVES RODRIGUES, ADEMIR BRASILIANO DE BARROS, 

SALVADOR APARECIDO, JORGE IRANI QUEIROZ, VIRGILIO GONÇALVES 

FILHO, ALEXANDRO DE ABREU PERES, AMILTON DE CARVALHO PERES, 

ANTONIO CANDIDO NETO, ARLINDO FERNANDES PACHECO, ELIZEU 

ANTONIO QUEIROZ, HELIO DE SOUZA, LUIZ CARLOS QUEIROZ, ANTONIO 

DE CARVALHO PERES, ANTÔNIO VAZ VARGAS, JOSÉ CARLOS 

GOULART, VALDIR VILLA, MARLI CORREIA NARDY, ERNANDA 

BERNARDES PRESTES, DAIANE BERNARDES PRESTES, LEVINO 

APARECIDO CARDOSO, LORENTINO DO CARMO DE JESUS, LUCIANO DA 

SILVA CARDOSO, MARLENE GONÇALVES RODRIGUES, SILVANEI 

RODRIGUES GOULART, JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, NIUZETE COUTINHO 

MAGALHÃES VENTURA, JAIR PIVETA DE BRITO, RONI ELIAS CARDOSO, 

ROSANGELA VAZ VARGAS, OTÁVIO PAULO DE ALCÂNTARA, JULIO 
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CÉSAR SOUZA SILVA, GELSON MORBACH, REINALDO LANZONI DA 

SILVA, CATIA DOS SANTOS SANTANA, JOÃO PAULO DE CARVALHO, 

IDENILDA DE SOUZA SANTOS, AUDAIRTON BARRA DE SOUZA, 

LUZINETE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218, WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO - OAB:21.923/O, 

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO - OAB:21923-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS REQUERIDOS PARA QUE APRESENTE 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL, PROCURAÇÃO DO REQUERIDO 

SALVADOR APARECIDO OUTORGANDO-LHE PODERES, VEZ QUE NA 

CONTESTAÇÃO DE FLS. 439/447 CONSTA O NOME DO REQUERIDO 

SALVADOR, PORÉM NÃO HÁ MANDATO JUNTADO EM NOME DO MESMO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122869 Nr: 3180-10.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 118/119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1647 Nr: 214-70.1999.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ANTONIO ZAGO, JOÃO PUERTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 [...].Desse modo, não havendo comprovação da relação de parentesco 

entre o de cujus e o substituto processual indicado, determino a intimação 

do credor para trazer aos autos documento que prove que a pessoa 

apontada é, de fato, herdeiro do devedor falecido, no prazo de 15 

dias.Sem prejuízo, e porque a presente execução tramita há mais de vinte 

anos e de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do IAC n. 01/STJ, de que a ideia de prescrição 

intercorrente sempre esteve presente no ordenamento jurídico processual, 

porque é corolário lógico do princípio da estabilidade das relações jurídicas 

porque a execução se iniciou antes da vigência do CPC/2015, as regras 

de prescrição são aquelas definidas no julgamento suso mencionado, isto 

é:“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece 

inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, 

conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do 

CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo 

ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação 

analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).1.3 O termo inicial do art. 1.056 

do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se 

encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, 

uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a 

reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado 

CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).“ (STJ, Incidente de 

Assunção de Competência n. 01, Relator: Min. Marco Aurélio 

Belizze).Intime-se, ainda, o credor a se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente a partir desses critérios definidos na jurisprudência 

vinculante da Corte Cidadã, retornando os autos, ao depois, para análise 

do cabimento de extinção do crédito pela prescrição ou para o seu regular 

prosseguimento.Às providências.Juína/MT, 27 de fevereiro de 2020.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8020 Nr: 319-76.2001.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO BRUNETE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ÂNGELO E SOUSA - 

OAB:28357/PR, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

PELO JUÍZO DEPRECADO EM FLS.294.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 4160-25.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHIONE MARCOS BARBOSA, MANUEL BARBOSA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GILIO RIZZIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119102 Nr: 900-66.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDISON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417A

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92347 Nr: 396-65.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORTÊNCIO VIEIRA DE SOUZA, ANTÔNIA XAVIER DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000789-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MUFATTO (REU)

ROSA BERTI MUFATTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

MUNICIPIO DE JUINA (AUTORIDADE)

JACIR CAMPANHARO (CONFINANTES)

JORGE LUIZ BERTOCHI (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (AUTORIDADE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000789-94.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 93.714,30 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL), USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA 

DOS SANTOS DE JESUS Endereço: RUA FOZ DO IGUAÇU, S/N, CHÁCARA 

FUNDOS MODULO 5, RURAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PEDRO MUFATTO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 

329N, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: ROSA BERTI 

MUFATTO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 329N, CENTRO, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 30/03/2020 Hora: 13:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: CEJUSC 

JUÍNA Data: 30/05/2019 Hora: 13:30 JUÍNA, 19 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-55.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000121-55.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 

02/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 13 

de fevereiro de 2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-79.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA BISPO DOS SANTOS (REU)

EDMILSON ALVES DA SILVA (REU)

 

Certifico que, até a presente data não houve resposta dos correios 

referente aos AR - encaminhados, em atenção ao principio da celeridade 

reencaminho as citações via AR novamente. Juína 06 de Março 2020. 

Leidiane Correia da Silva Técnica Judiária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001526-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRYS GOMES DA SILVA OAB - MT25468/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE 

RETIRE O SIGILO DA PETIÇÃO DE ID 23598357, CONFORME DESPACHO 

DE ID 29663943. JUÍNA, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000096-42.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. A. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000096-42.2020.8.11.0025. Vistos. Recebo a 

petição inicial, porque presentes os requisitos dos artigos 319, NCPC e 2º 

e 3º, Lei 5.478/68 e defiro os benefícios da justiça gratuita. Processe-se o 

feito em segredo de justiça (artigo 189, II, do Código de Processo Civil). 

Nesta análise perfunctória dos autos, verifico que os documentos trazidos 

à baila denotam a legitimidade da parte autora em face do réu, tendo em 

vista a prova pré-constituída (certidão de nascimento em Id 28453902), 

que demonstra o vínculo de paternidade, nos termos do art. 2º da Lei 

5.478/68. Assim, diante da cognição sumária e não exauriente que se 

revela neste momento, não havendo comprovação da real possibilidade 

financeira do requerido, o valor dos alimentos deve ser fixado com 

cautela. Dessa forma, à guisa de maiores elementos de cognição, partindo 

do pressuposto de que o alimentante aufere, pelo menos, um salário 

mínimo mensal (renda básica nacional), e tendo em vista o percentual há 

muito fixado pela jurisprudência, defiro parcialmente o pedido liminar e fixo 

os alimentos provisórios na quantia correspondente a 30% do salário 

mínimo, mais 50% de despesas extraordinárias, a ser pago até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta indicada na exordial, qual seja: Agência 

3435, Conta Corrente/Poupança 00005418-0, Titular: Richelly Cristina 

Alberto de Paulo, Caixa Econômica Federal. Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se o 

réu para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos requerentes (art. 344, 

CPC). Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias. Juína/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000445-84.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250-O (ADVOGADO(A))

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA CIÊNCIA 

DO TEOR DA DECISÃO DE ID 28226996, PARA QUERENDO MANISFESTAR 

EM 15 DIAS. JUÍNA, 06 de MAIO de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000445-84.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250-O (ADVOGADO(A))

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, PARA CIÊNCIA DO TEOR DA DECISÃO DE ID 28226996, 

PARA QUERENDO MANISFESTAR EM 15 DIAS. JUÍNA, 06 de MARÇO de 

2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000733-27.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JENIS FERRAZ FRANTZ (REQUERENTE)

MARCOS JOSE FRANTZ (REQUERENTE)

JORGE LUIZ FRANTZ (REQUERENTE)

JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ (REQUERENTE)

JEANDRO FERRAZ FRANTZ (REQUERENTE)

IRANI SAMPIETRO (REQUERENTE)

ANA MARIA ROHR (REQUERENTE)

GERALDO MATHIAS FRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ALBANO GERALDO FRANTZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que encaminhei, via e-mail, Ofício (id nº 29705658) ao 

DETRAN-MT para cumprimento do teor da sentença. E-mail anexo. JUÍNA, 

6 de março de 2020 MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000444-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERIVALDO RAMOS ARAGAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000444-31.2018.8.11.0025. Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão fundada em contrato garantido por alienação 

fiduciária. O credor fiduciante alega ter constituído em mora o devedor 

fiduciário e junta o respectivo contrato firmado entre as partes. Requer o 

decreto liminar da medida. No tocante ao requisito mora do devedor, 

consoante a redação do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, estará ela 

aperfeiçoada com o simples decorrer do prazo para pagamento sem o 

adimplemento da obrigação. Já para a comprovação de que constituiu o 

devedor em mora, bastará ao credor que comprove a expedição de 

notificação extrajudicial mediante carta registrada com aviso de 

recebimento encaminhada ao devedor no endereço constante no contrato, 

não se exigindo que a assinatura constante no aviso de recebimento seja 

a do próprio destinatário. No caso em estudo, o autor não logrou êxito em 

comprovar a constituição da mora por parte do devedor, uma vez que com 

a inicial, a fim de comprovar a devida notificação do devedor, o autor 

bastou-se a apresentar Aviso de Recebimento com a informação 

“endereço insuficiente” e o protesto por edital. Insta salientar, que o fato 

da correspondência ter retornado com a informação de endereço 

insuficiente não tem o condão de constituir em mora o devedor e, ainda, 

que nas ações de busca e apreensão o protesto por edital deverá ser 

medida excepcional, sendo utilizada quando não se encontrar meios para 

notificação do devedor, o que não vislumbro nos autos, eis que o autor 

não esgotou os meios disponíveis para notificação extrajudicial do 

devedor. É esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE 

PELO MOTIVO ENDEREÇO INSUFICIENTE - MORA NÃO CONSTITUÍDA – 

DECISÃO DE BASE REVOGADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. I - 

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária. II - A notificação extrajudicial não entregue pelo motivo endereço 

insuficiente, não possui o condão de constituir o devedor em mora. (N.U 

1015006-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019) (grifei) PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1004409-58.2019.8.11.0000AGRAVANTE: BENEDITO RODRIGUES GOMES 

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO 

DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA 

- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital 

só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios 

para a localização do devedor. Aplica-se o efeito translativo à decisão 

proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse 

elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a 

consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito, ficando 

prejudicado o Recurso. (N.U 1004409-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, 

Publicado no DJE 24/05/2019) (grifei) Portanto, como a petição inicial não 

se encontra instruída de forma suficiente a comprovar a efetiva 

constituição em mora da parte requerida, sendo este requisito 

indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (art. 2º, 

§ 2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), determino que o autor 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001831-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CORDEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 
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3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA DE ID 28821686, BEM 

COMO PARA QUERENDO MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL DE 15 ( 

QUINZE )DIAS . JUÍNA, 06 de MARÇO de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149757 Nr: 5064-69.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG, MABN, EBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMN, KJB, CDAP-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24.863/O

 Intimem-se os requeridos, para que se manifestem nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca da cota ministerial Fls.143/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80508 Nr: 5068-24.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, recebi via e-mail resposta referente ao Ofício encaminhado 

a Caixa Economica Federal nº 35/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98971 Nr: 386-84.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417A

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

300,68 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 179/180. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 206,70 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 93,98 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá acessar o endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a opção “custas 

e taxas finais ou remanescentes”, preencher os campos com os dados 

necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de inscrição do valor 

em protesto ou dívida ativa.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000789-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MUFATTO (REU)

ROSA BERTI MUFATTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

MUNICIPIO DE JUINA (AUTORIDADE)

JACIR CAMPANHARO (CONFINANTES)

JORGE LUIZ BERTOCHI (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (AUTORIDADE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000789-94.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 93.714,30 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL), USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA 

DOS SANTOS DE JESUS Endereço: RUA FOZ DO IGUAÇU, S/N, CHÁCARA 

FUNDOS MODULO 5, RURAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PEDRO MUFATTO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 

329N, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: ROSA BERTI 

MUFATTO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 329N, CENTRO, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CEJUSC JUÍNA Data: 30/03/2020 Hora: 13:30 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 30/05/2019 Hora: 13:30 JUÍNA, 19 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-55.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000121-55.2020.8.11.0025 Valor 

da causa: R$ 5.475,41 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 1485/1489, - DE 783 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01205-001 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERIDO - ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 

JUÍNA Data: 02/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Juína , 13 de fevereiro de 2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 143187 Nr: 430-30.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DO OURO DA SILVA, WAGNER DA 

SILVA RAMOS, MARTA SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 (...) MANTENHO O USO DAS ALGEMAS nos acusados Alex e Wagner, no 

decorrer desta audiência. CUMPRA-SE.A defesa de Alex do Ouro 

requereu exame de dependência química e a realização de tratamento por 

ele reclamado, tendo o Ministério Público manifestado contrário ao exame 

por entender que o lapso temporal decorrido torna inviável o exame. Pelo 

MM Juiz foi proferido a seguinte DECISÃO: “Vistos. HOMOLOGO a 

desistência da testemunha faltante. Desde já DECLARO ENCERRADA a 

instrução criminal e REMETO às partes às alegações finais, no prazo legal, 

iniciando-se pelo MP. Sobre o pleito da Defesa de Alex, DEFIRO apenas o 

requerimento de agendamento da cirurgia pleiteada, DEVENDO SER 

OFICIADO à SESP para adotar providencias urgentes quanto ao 

agendamento médico. INDEFIRO o pleito de exame de dependência 

química, não apenas por conta do lapso temporal entre a data do fato 

apurado (17/01/2019) e a formulação do pedido (data de hoje), mas 

também porque a Defesa não justificou a pertinência da prova, i. e., em 

que sentido ela traria algum colorido à busca da verdade sobre o crime 

imputado nessa altura avançada do processo. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150648 Nr: 59-32.2020.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGSDNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FLS. 

52/97 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINE BARBOSA - 

OAB:26.671, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Código de rastreabilidade: 81120204982591

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132575 BRASNORTE.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 05/03/2020 16:32:53

Assunto: URGENTE PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INTIMAR TESTEMUNHA PARA COMPARECER NA SESSÃO 

DO JURI DESIGNADA PARA O DIA 17/03/2020 ÀS 9 HORAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112580 Nr: 3948-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA o RÉU para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 869/870. Este valor deverá 

ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da 

guia de custas judiciais e R$ 149,12 para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificada a parte de que poderá acessar o endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a opção “custas e taxas 

finais ou remanescentes”, preencher os campos com os dados 

necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de inscrição do valor 

em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144648 Nr: 1500-82.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Xesman Andrade Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAR 

ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146201 Nr: 2587-73.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA CARDOSO, JOSE CARLOS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Intimação do advogado Dr Cristiano Zandoná para no prazo legal 

apresentar defesa prévia
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001516-19.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: BRUNO ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e com 

pedido de concessão de tutela antecipatória de urgência, por meio da qual 

pretende o autor ver reconhecida a ausência de relação jurídica debitória 

com a instituição bancária demandada, bem como determinada, em sede 

antecipatória, a baixa do registro de inadimplência que afirma indevido. 

Segundo o autor, ao tentar realizar compras a crédito no comércio local, 

acabou sendo surpreendido com a informação de ser devedor das 

importâncias de R$ 133,65 e R$ 90,78, que estariam negativadas nos 

órgãos de restrição ao crédito por registro encaminhado pelo banco 

requerido, mesmo sem nunca ter contratado com aludida pessoa jurídica. 

Fundamento e decido. Tratando-se de demanda cujas questões fáticas 

estão bem delineadas, não existe justificativa para a dilatação da instrução 

probatória, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do princípio da 

duração razoável do processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de 

modo eficiente e célere. Primeiramente, diga-se, ademais, que, no caso 

concreto, os apontamentos negativos foram registrados há mais de 5 

anos e somente agora a parte autora veio a juízo para defender a sua 

ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de que, não hoje, 

e sim em tempos passados, inexistia cartão bancário a justificar o liame 

jurídico entre ele e o banco demandado. A discussão, na verdade, reside 

sobre o termo inicial da contagem do lapso prescricional, que como é de 

sabença geral, se mede a partir do encerramento do contrato, como está 

sujeita à prescrição quinquenal conforme estabelecida no artigo 206, §5º, I 

do Código Civil e leciona a boa doutrina: “A ação nasce, portanto, no 

momento em que se torna necessária para a defesa do direito violado – é 

desse momento, em que o titular pode se utilizar da ação, que começa a 

correr o prazo da prescrição. Portanto, o prazo é contado da data em que 

a ação poderia ser proposta. O dies a quo da prescrição surge em 

simultaneidade com o direito de ação” (CAHALI, Yussef Said. Prescrição e 

decadência. 2. tir. São Paulo: Revista dos tribunais, 2008. p. 36). Na 

hipótese dos autos, contando da data da última negativação, qual seja, 

01/04/2014, o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança 

findou em 01/04/2019. Assim, considerando que a presente ação foi 

proposta tão somente em 02/09/2019, deve ser reconhecida a prescrição 

do direito do autor a pretensão indenizatória. Ademais, a parte autora não 

demonstrou a ciência inequívoca da suposta lesão, dessa forma, o prazo 

prescricional que deve ser calculado é a data da inclusão, conforme 

citado. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos contam, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial e reconheço a prescrição do direito de 

ação na hipótese, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, sem manifestação do credor no sentido de excutir 

o seu crédito, ao arquivo, com as devidas baixas. P.I.C. Juína-MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 27 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001516-19.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: BRUNO ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e com 

pedido de concessão de tutela antecipatória de urgência, por meio da qual 

pretende o autor ver reconhecida a ausência de relação jurídica debitória 

com a instituição bancária demandada, bem como determinada, em sede 

antecipatória, a baixa do registro de inadimplência que afirma indevido. 

Segundo o autor, ao tentar realizar compras a crédito no comércio local, 

acabou sendo surpreendido com a informação de ser devedor das 

importâncias de R$ 133,65 e R$ 90,78, que estariam negativadas nos 

órgãos de restrição ao crédito por registro encaminhado pelo banco 

requerido, mesmo sem nunca ter contratado com aludida pessoa jurídica. 

Fundamento e decido. Tratando-se de demanda cujas questões fáticas 

estão bem delineadas, não existe justificativa para a dilatação da instrução 

probatória, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do princípio da 

duração razoável do processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de 

modo eficiente e célere. Primeiramente, diga-se, ademais, que, no caso 

concreto, os apontamentos negativos foram registrados há mais de 5 

anos e somente agora a parte autora veio a juízo para defender a sua 

ilegalidade e mesmo assim sem qualquer demonstração de que, não hoje, 

e sim em tempos passados, inexistia cartão bancário a justificar o liame 

jurídico entre ele e o banco demandado. A discussão, na verdade, reside 

sobre o termo inicial da contagem do lapso prescricional, que como é de 

sabença geral, se mede a partir do encerramento do contrato, como está 

sujeita à prescrição quinquenal conforme estabelecida no artigo 206, §5º, I 

do Código Civil e leciona a boa doutrina: “A ação nasce, portanto, no 

momento em que se torna necessária para a defesa do direito violado – é 

desse momento, em que o titular pode se utilizar da ação, que começa a 

correr o prazo da prescrição. Portanto, o prazo é contado da data em que 

a ação poderia ser proposta. O dies a quo da prescrição surge em 

simultaneidade com o direito de ação” (CAHALI, Yussef Said. Prescrição e 

decadência. 2. tir. São Paulo: Revista dos tribunais, 2008. p. 36). Na 

hipótese dos autos, contando da data da última negativação, qual seja, 

01/04/2014, o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança 

findou em 01/04/2019. Assim, considerando que a presente ação foi 

proposta tão somente em 02/09/2019, deve ser reconhecida a prescrição 

do direito do autor a pretensão indenizatória. Ademais, a parte autora não 

demonstrou a ciência inequívoca da suposta lesão, dessa forma, o prazo 

prescricional que deve ser calculado é a data da inclusão, conforme 

citado. Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos contam, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial e reconheço a prescrição do direito de 

ação na hipótese, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, sem manifestação do credor no sentido de excutir 

o seu crédito, ao arquivo, com as devidas baixas. P.I.C. Juína-MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 27 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000952-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL BEDIN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIVAN DOS SANTOS PESSOA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, através de seu 

(a) advogado (a) para informar novo endereço do executado, no prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-47.2019.8.11.0025
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KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001055-47.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROPOSTA DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança de reembolso, em que 

a requerente alega, em síntese, que a requerida negou-se a receber a 

solicitação de reembolso e documentos, cujo atendimento gerou o 

protocolo de nº 342084.20190422.059331, alegando que as notas fiscais 

fornecidas pelo Hospital não eram válidas e, portanto, imprestáveis para 

justificar o pedido de reembolso, pugnando pela condenação da requerida 

ao pagamento do valor de R$ 14.591,70 (quatorze mil quinhentos e 

noventa e um reais e setenta centavos). A requerida, por sua vez alega 

em sede de contestação que, a reclamante não trouxe a baila nenhuma 

prova concreta de negativa de atendimento ou de recebimento do pedido 

de reembolso e em consulta ao sistema interno da UNIMED, não 

localizaram negativa ao atendimento em questão. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Primeiramente é relevante destacar que, 

malgrado a requerida ter defendido que a reclamante não trouxe a baila 

comprovante de negativa de recebimento de documentação para 

reembolso, não apresentou documento plausível apto ou prova das suas 

afirmações desvencilhando-se do ônus que lhe competia. Compulsando os 

autos, consta-se a existência de documentação mais do que suficiente 

para comprovar o caráter de urgência os atendimentos médicos, tendo em 

vista a evidência dos laudos médicos, bem como a ocorrência do parto 

prematuro realizado na trigésima quinta semana de gestação. Desta feita, 

há que se destacar ocasião em que a Sra. Lidiane Castilhos Pimentel levou 

os documentos para solicitação de reembolso, na agência requerida e 

teve novamente a solicitação negada, conforme declaração de Id. 

26463477. Incumbe-se registrar que dispõe a Resolução Normativa nº. 

259/2011, a respeito da garantia de atendimento dos beneficiários de 

plano privado de assistência à saúde: “Art. 9º Na hipótese de 

descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, caso o beneficiário 

seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá 

reembolsá-lo integralmente no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da 

data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com transporte.” 

Portanto, não remanescem dúvidas de que a conduta da reclamada é 

suficiente para caracterizar que é devido a requerente o reembolso 

apontado na inicial. Nesse diapasão, há que se conjeturar verdadeira a 

versão posta na inicial pela ação de cobrança de reembolso. Fixada essa 

ideia, demonstrada a tentativa de protocolo de reembolso negada, evidente 

o dever de ressarcir os valores a Requerente, com suas devidas 

atualização de juros e correções no valor de R$ 14.591,70 (quatorze mil 

quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos). Ante ao exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) condenar a 

requerida ao pagamento de reembolso no valor de R$ 14.591,70; (b) sobre 

o valor reembolso incidirão juros de mora de 1% a.m. e correção monetária 

pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O 

S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001055-47.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROPOSTA DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança de reembolso, em que 

a requerente alega, em síntese, que a requerida negou-se a receber a 

solicitação de reembolso e documentos, cujo atendimento gerou o 

protocolo de nº 342084.20190422.059331, alegando que as notas fiscais 

fornecidas pelo Hospital não eram válidas e, portanto, imprestáveis para 

justificar o pedido de reembolso, pugnando pela condenação da requerida 

ao pagamento do valor de R$ 14.591,70 (quatorze mil quinhentos e 

noventa e um reais e setenta centavos). A requerida, por sua vez alega 

em sede de contestação que, a reclamante não trouxe a baila nenhuma 

prova concreta de negativa de atendimento ou de recebimento do pedido 

de reembolso e em consulta ao sistema interno da UNIMED, não 

localizaram negativa ao atendimento em questão. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Primeiramente é relevante destacar que, 

malgrado a requerida ter defendido que a reclamante não trouxe a baila 

comprovante de negativa de recebimento de documentação para 

reembolso, não apresentou documento plausível apto ou prova das suas 

afirmações desvencilhando-se do ônus que lhe competia. Compulsando os 

autos, consta-se a existência de documentação mais do que suficiente 

para comprovar o caráter de urgência os atendimentos médicos, tendo em 

vista a evidência dos laudos médicos, bem como a ocorrência do parto 

prematuro realizado na trigésima quinta semana de gestação. Desta feita, 

há que se destacar ocasião em que a Sra. Lidiane Castilhos Pimentel levou 

os documentos para solicitação de reembolso, na agência requerida e 

teve novamente a solicitação negada, conforme declaração de Id. 

26463477. Incumbe-se registrar que dispõe a Resolução Normativa nº. 

259/2011, a respeito da garantia de atendimento dos beneficiários de 

plano privado de assistência à saúde: “Art. 9º Na hipótese de 

descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, caso o beneficiário 

seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá 

reembolsá-lo integralmente no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da 

data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com transporte.” 

Portanto, não remanescem dúvidas de que a conduta da reclamada é 

suficiente para caracterizar que é devido a requerente o reembolso 

apontado na inicial. Nesse diapasão, há que se conjeturar verdadeira a 

versão posta na inicial pela ação de cobrança de reembolso. Fixada essa 

ideia, demonstrada a tentativa de protocolo de reembolso negada, evidente 

o dever de ressarcir os valores a Requerente, com suas devidas 

atualização de juros e correções no valor de R$ 14.591,70 (quatorze mil 

quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos). Ante ao exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) condenar a 
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requerida ao pagamento de reembolso no valor de R$ 14.591,70; (b) sobre 

o valor reembolso incidirão juros de mora de 1% a.m. e correção monetária 

pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O 

S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-09.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

 

TEM O PRESENTE A FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE AUTORA, NA 

PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA QUERENDO, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-09.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das Requeridas, para efetuar o depósito do saldo remanescente 

ou requerer o que entender de direito em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010190-42.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR TOLFO BRESCOVIT (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, através de seu 

(a) advogado (a), acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-71.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLEOMENES PEREIRA FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA THAISA GOMES FERREIRA FREIRE OAB - GO48224 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA DOS SANTOS (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu (a) advogado (a) do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-03.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA SOARES INACIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001336-03.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: MARCELO ROCHA DA SILVA REQUERIDO: MARIZA 

SOARES INACIO PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação 

de reclamação de cobrança por danos materiais pugnando ressarcimento 

de suposto prejuízo causado ao autor por alagamento no imóvel o qual 

alugou da requerida. A ré, por sua vez alega em sede de contestação 

que, o alagamento teria ocorrido por culpa exclusiva do requerente e fez 

pedido contraposto requerendo o ressarcimento de valores gastos para 

realização de danos causados pelo requerente no lapso de tempo em que 

residiu na casa. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Primeiramente é relevante destacar que, não houve 

comprovação aos autos de que o requerente tenha contribuído para o 

alagamento em questão, notadamente que o alagamento ocorreu devido a 

vícios na construção. Segundo entendimento de jurisprudências, a 

ausência de comprovação do nexo de causalidade não gera o dever de 

indenizar: Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

Vícios de construção - Infiltrações e alagamento do apartamento dos 

autores - Procedência - Insurgência da ré - Comprovação de que os 

vazamentos e infiltrações verificados no imóvel decorreram de vício na 

construção - Responsabilidade da ré pela correta execução do 

empreendimento - Danos materiais e morais configurados – Valor da 

indenização pelos danos materiais a serem apurados em liquidação da 

sentença – Indenização pelos danos morais estabelecida em R$7.000,00, 

valor que se adequa aos parâmetros desta Câmara, e abrange a 

indenização pelo tempo perdido, que é excluída - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. 1001549-48.2019.8.26.0071. Comarca de Bauru. Data de 

Publicação 21/01/2020. Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - Vícios de construção - Infiltrações e alagamento do 

apartamento dos autores - Procedência - Insurgência da ré - 

Comprovação de que os vazamentos e infiltrações verificados no imóvel 

decorreram de vício na construção - Responsabilidade da ré pela correta 

execução do empreendimento - Danos materiais e morais configurados – 

Valor da indenização pelos danos materiais a serem apurados em 

liquidação da sentença – Indenização pelos danos morais reduzidas para 

R$10.000,00 para cada autor, valor que se adequa aos parâmetros desta 

Câmara - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 46504-87.2012.8.26.0602. 

Comarca de Sorocaba. Data de publicação 18/02/2019. Nessa ordem de 

ideias, está configurada a obrigação de ressarcir, na medida em que a 

requerida contribuiu com sua incúria para a ação que culminou no dano 

aqui reclamado. Não obstante as alegações da requerida, de uma breve 

análise dos autos há que se concluir que a necessidade da reforma e 

pintura da residência se deu em virtude das avarias que o alagamento 

causou ao imóvel, deste modo há de se julgar improcedentes os pedidos 

contrapostos do total das despesas em materiais de construção e mão de 

obra apresentados em contestação. Nesse diapasão, há que se 

conjeturar verdadeira a versão posta na inicial pela indenização por danos 

materiais. Fixada essa ideia, tem-se que pretende o autor ser reparado 

dos prejuízos materiais que comprova ter suportado com o avaria de 

móveis, demonstrado nos autos por fotos, bem como orçamento dos 

mesmos, os quais somam a importância de R$ 4.096,00 (quatro mil e 

noventa e seis reais). Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I do CPC, para: (a) condenar a requerida ao pagamento de 

indenização, por danos materiais fixados no valor de R$ 4.096,00; (b) 

sobre os danos materiais incidirão juros de mora de 1% a.m. e correção 

monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Juína/MT, 2 de março de 2020. HALINE TURINO Juíza 
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Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 2 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-03.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA SOARES INACIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001336-03.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: MARCELO ROCHA DA SILVA REQUERIDO: MARIZA 

SOARES INACIO PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação 

de reclamação de cobrança por danos materiais pugnando ressarcimento 

de suposto prejuízo causado ao autor por alagamento no imóvel o qual 

alugou da requerida. A ré, por sua vez alega em sede de contestação 

que, o alagamento teria ocorrido por culpa exclusiva do requerente e fez 

pedido contraposto requerendo o ressarcimento de valores gastos para 

realização de danos causados pelo requerente no lapso de tempo em que 

residiu na casa. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Primeiramente é relevante destacar que, não houve 

comprovação aos autos de que o requerente tenha contribuído para o 

alagamento em questão, notadamente que o alagamento ocorreu devido a 

vícios na construção. Segundo entendimento de jurisprudências, a 

ausência de comprovação do nexo de causalidade não gera o dever de 

indenizar: Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

Vícios de construção - Infiltrações e alagamento do apartamento dos 

autores - Procedência - Insurgência da ré - Comprovação de que os 

vazamentos e infiltrações verificados no imóvel decorreram de vício na 

construção - Responsabilidade da ré pela correta execução do 

empreendimento - Danos materiais e morais configurados – Valor da 

indenização pelos danos materiais a serem apurados em liquidação da 

sentença – Indenização pelos danos morais estabelecida em R$7.000,00, 

valor que se adequa aos parâmetros desta Câmara, e abrange a 

indenização pelo tempo perdido, que é excluída - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. 1001549-48.2019.8.26.0071. Comarca de Bauru. Data de 

Publicação 21/01/2020. Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - Vícios de construção - Infiltrações e alagamento do 

apartamento dos autores - Procedência - Insurgência da ré - 

Comprovação de que os vazamentos e infiltrações verificados no imóvel 

decorreram de vício na construção - Responsabilidade da ré pela correta 

execução do empreendimento - Danos materiais e morais configurados – 

Valor da indenização pelos danos materiais a serem apurados em 

liquidação da sentença – Indenização pelos danos morais reduzidas para 

R$10.000,00 para cada autor, valor que se adequa aos parâmetros desta 

Câmara - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 46504-87.2012.8.26.0602. 

Comarca de Sorocaba. Data de publicação 18/02/2019. Nessa ordem de 

ideias, está configurada a obrigação de ressarcir, na medida em que a 

requerida contribuiu com sua incúria para a ação que culminou no dano 

aqui reclamado. Não obstante as alegações da requerida, de uma breve 

análise dos autos há que se concluir que a necessidade da reforma e 

pintura da residência se deu em virtude das avarias que o alagamento 

causou ao imóvel, deste modo há de se julgar improcedentes os pedidos 

contrapostos do total das despesas em materiais de construção e mão de 

obra apresentados em contestação. Nesse diapasão, há que se 

conjeturar verdadeira a versão posta na inicial pela indenização por danos 

materiais. Fixada essa ideia, tem-se que pretende o autor ser reparado 

dos prejuízos materiais que comprova ter suportado com o avaria de 

móveis, demonstrado nos autos por fotos, bem como orçamento dos 

mesmos, os quais somam a importância de R$ 4.096,00 (quatro mil e 

noventa e seis reais). Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I do CPC, para: (a) condenar a requerida ao pagamento de 

indenização, por danos materiais fixados no valor de R$ 4.096,00; (b) 

sobre os danos materiais incidirão juros de mora de 1% a.m. e correção 

monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Juína/MT, 2 de março de 2020. HALINE TURINO Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 2 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-47.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MARCELINO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001637-47.2019.8.11.0025 REQUERENTE: OTAVIO MARCELINO ARAUJO 

REQUERIDO: RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA PROJETO DE SENTENÇA 

V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de indenização proposta por Otavio Marcelino 

Araujo em face de Ronaldo Almeida de Oliveira. Consoante teor da petição 

id nº 29738797, o requerente manifesta expressamente desistindo da 

ação, justificando não ter mais interesse no feito, e como via de 

consequência requer a extinção da demanda. Havendo desistência 

expressa da parte autora a extinção do processo sem julgamento do 

mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas de estilo. Às providências. Juína-MT, 3 de março de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 3 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-65.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI LOPES DE SA NETO OAB - BA15502 (ADVOGADO(A))

SAULO VELOSO SILVA OAB - BA15028 (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas das parte, acerca do inteiro 

teor da r.sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-98.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO WINCK SPRICIGO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000144-98.2020.8.11.0025 EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DOS 

SANTOS BRITO EXECUTADO: LUIS FERNANDO WINCK SPRICIGO 

PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de indenização proposta 

por Marcia Aparecida dos Santos em face de Luis Fernando Winck 

Spricigo. Consoante teor da petição id nº 29034564, a requerente 

manifesta expressamente desistindo da ação, justificando não ter mais 

interesse no feito, e como via de consequência requer a extinção da 

demanda. Havendo desistência expressa da parte autora a extinção do 

processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências. Juína-MT, 3 de março de 2020. Haline Turino Juíza Leiga 

V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 3 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-16.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (id. 

29687630), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-49.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, através de seu 

(a) advogado (a), para dar impulsionamento efetivo à execução, sob pena 

de extinção nos moldes do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, no prazo de 05 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150446 Nr: 5511-57.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Tem a presente a finalidade de intimar os representantes das partes 

acerca da Audiência Preliminar designada para o dia 16 de Março de 2020 

às 14h10min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126389 Nr: 213-55.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o (a)autor (a) do fato, na pessoa 

de seu advogado, para apresentação das Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-71.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLEOMENES PEREIRA FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA THAISA GOMES FERREIRA FREIRE OAB - GO48224 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000301-71.2020.8.11.0025 

Embargante: Marcio Cleomenes Pereira Freire Embargado: Luciano Silva 

dos Santos VISTOS, Da análise dos autos, verifica-se que o executado, 

sem garantir o juízo, sem apresentar bens passiveis de constrição e assim 

oportunizar o andamento regular do procedimento executório opôs 

embargos à execução, levantando teses de caráter modificativo e 

extintivo da obrigação exequenda, olvidando-se que a condição sine qua 

non para o manejo da ação/defesa do devedor é a garantia do juízo 

exequendo, conforme determina a jurisprudência maciça dos Juizados 

Especiais Cíveis, consubstanciada na redação do Enunciado nº 117 do 

FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial”, razão porque, sem garantia do juízo é 

evidente que o incidente deve ser extinto, havendo o Embargante de 

observar a regra do art. 52 da Lei n. 9.099/95, segundo a qual embargos à 

execução se processam de modo sincrético, no bojo dos próprios autos 

da execução e não de forma apartada. Sendo assim, à míngua de garantia 

do juízo, EXTINGO os embargos à execução opostos pelo executado, 

determinando o arquivamento e do procedimento incidental erroneamente 

distribuído. Sem custas nem honorários na forma da Lei. Transitada em 

julgado, determino o prosseguimento da execução até seus ulteriores 

termos, intimando-se o exequente/embargado a dar andamento efetivo à 

execução, no prazo improrrogável de 5 dias, pena de aplicação da regra 

do art. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95 à hipótese. P. I. C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001678-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001678-56.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK RÉU: LIBERTY 

SEGUROS S/A Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido 
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de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 

300 e ss. -, tendo como partes ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK e 

LIBERTY SEGUROS S/A, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a reclamada para se abster de proceder com o 

desconto em sua folha de pagamento dos valores que não reconhece, 

referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte reclamada e a 

sua condenação em indenizar os danos causados. Os autos vieram 

conclusos. Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos 

aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos, e DEFIRO as benesses da justiça gratuita. No que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em casos semelhantes, 

acerca dos requisitos à inserção do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes (in Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000,p.515) que 

seriam três: a) existência de dívida; b) vencimento; c) valor líquido e certo, 

complementando-os, com aviso prévio, nos termos do que preceitua o 

art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: “Ação cautelar. Pedido no sentido de 

que o Tribunal ordene ao juiz da causa se pronuncie sobre ocorrência de 

interrupção de prescrição e inversão do ônus da prova - Situações, no 

entanto, que se for o caso, e somente no momento processual adequado, 

é que reclamarão pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de 

interesse recursal quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa 

parte. Exibição de documentos - Liminar - Concessão - Presença dos 

pressupostos legais autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do 

nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - 

Requisitos estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso 

repetitivo - REsp 1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não 

demonstrado - Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa 

extensão, parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 

0561975-4 - Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- 

Julgamento: 15 de abril de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - 

DISCUSSÃO DA DÍVIDA - DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO 

VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS - RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização 

da verossimilhança da alegação quanto à inscrição em cadastro de 

inadimplentes, conforme julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão 

deduzida pela parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito 

dos valores incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos 

mesmos requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os 

cálculos unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua 

alegação. - Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as 

possibilidades que a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. 

- V.V. - Pelo princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como 

medida cautelar incidental quando verificar que não se trata de 

antecipação da tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as 

partes discutem o montante do débito em ação revisional, nada impede que 

o devedor deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal 

fato somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor 

principal financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, 

continue o devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. 

(Des. Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 

10024122498629001 MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação: 18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – 

Relator: Gutemberg da Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, 

entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente, a despeito de ter 

relação jurídica com a demandada, aduz que as cobranças são indevidas, 

tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo 

descontado. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco 

demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de 

pagamento valores referente a serviço não contratado, não podendo 

continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas razões e 

os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada abstenha-se de proceder com o desconto 

em folha de pagamento do débito referente ao débito objeto da ação, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

INTIME-SE a parte requerida acerca da presente decisão, para 

cumprimento da tutela deferida. Com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as parte, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 17/07/2019 às 16h30min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 
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injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de junho de 2019. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001678-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001678-56.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK REU: LIBERTY 

SEGUROS S/A Vistos. De pronto, considerando a juntada da impugnação 

ao cumprimento de sentença, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

certifique se o mesmo fora interposto dentro do prazo legal. Caso 

tempestiva, passo às seguintes deliberações. Em razão da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, o 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a impugnação 

apresentada pelo devedor não se sujeita às regras comuns de execução, 

e, consequentemente, do não impedimento de prática de atos executivos 

em razão do recebimento dessa forma de defesa do devedor. Não se 

pode averiguar sob a ótica dos efeitos da impugnação apresentada pela 

Fazenda Pública, ou seja, se a mesma possui efeito suspensivo ou não, 

eis que a previsão constitucional para a expedição de precatório traz 

como consequência inevitável o sobrestamento do trâmite do 

procedimento do cumprimento de sentença. Diante o exposto, RECEBO 

impugnação à execução de sentença, uma vez que são tempestivos, e 

SUSPENDO a execução. Ademais, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, 

INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para opor a 

impugnação à execução no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o 

fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC. Empós, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS para sentença ou designação de audiência de 

instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do NCPC. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 6 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001838-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS APARECIDO PEIXOTO (REU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta 

reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT 

(emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de citação, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES VIEIRA OAB - MT26363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003365-68.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: FATIMA DE CARVALHO DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: JOSE FELIPE DE SOUZA Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por JOSÉ FELIPE DE SOUZA objurgando o decisum 

exarado em id. 28261725, sob o fundamento de que este Juízo incorreu 

em obscuridade e contradição quando prolatou decisão no sentido de 

bloqueio dos bens semoventes comuns do casal. Segundo alegações, o 

embargante é pecuarista e possui como única fonte de renda a compra e 

venda de gado. Assevera que, para a manutenção de suas despesas 

básicas tais como alimentos, conta de energia elétrica, medicamentos 

(etc.), bem como para o pagamento de pensão alimentícia, a cujo encargo 

fora sancionado por este Juízo em sede decisão liminar, valor este fixado 

em 01 (um) salário mínimo (ex vi id. 25434428); afirma ser imprescindível o 

desbloqueio dos semoventes objetos de constrição. Instado a se 

manifestar acerca dos embargos opostos, o embargado rechaça os 

argumentos registrados pelo embargante, requestando, pois, pelo 

indeferimento (id. 28738480). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). No caso sub judice, esquadrinhando 

detidamente os autos, verifico que razão não assiste o embargante. 

Explico. Deveras, da análise do decisum objurgado proferido em id. 

28261725, de se notar que, de fato, este Juízo indeferiu a insurgência do 

embargante quando da apresentação do “pedido de reconsideração”. Ora, 

de elementar conhecimento, elementar conhecimento que não existe no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor o “pedido de reconsideração”, 

figura esta oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema 

processual. Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser 

eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações 

mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto é verdade, 

que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe prazos 

recursais, posição esta adotada por esmagadora manifestação dos 

Tribunais Superiores. No entanto, em que pese esta Magistrada tenha 

indeferido de plano o derradeiro “pedido de reconsideração” aventado 

pelo requerido, ora embargante, analisando detidamente o teor do 

derradeiro petitório, nota-se que o ponto nodal do pleito diz respeito à tão 

somente autorizar o embargante a vender os bovinos de propriedade das 

partes para fins de manutenção das despesas básicas supra registradas. 

Desta feita, restritamente ao caso em voga, tenho como possível 
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(re)apreciar a decisão decretada nos autos em epígrafe, especificamente 

no que diz respeito à constrição dos semoventes de propriedade das 

partes. Todavia, não o faço sob a égide do derradeiro “pedido de 

reconsideração” aventado pelo embargante, eis que, como já registrado 

alhures, não há previsão legal para tal postulação; mas, sim, reanaliso a 

decisão retro prolatada ex offcio, eis que, esquadrinhando os autos, 

erigiu-se necessidade de reavaliação. Esclareço. Deveras, restou 

comprovado nos autos que o embargante, é sitiante (a própria embargada 

assim o qualifica na peça exordial – id. 23502168), possuindo como única 

fonte de renda a compra e vende de bovinos; e, que por tal condição, é 

imprescindível que proceda à venda do gado para a mantença das 

necessidades básicas de sua pessoa e, inclusive da embargada, eis que 

fora contemplada a usufruir de pensão alimentícia sob o encargo do 

embargante. Demais disto, urge destacar que o lucro advindo das vendas 

corriqueiras de bovinos, serve não somente para o sustento de ambas as 

partes, mas também, para manutenção dos próprios semoventes, cujos 

quais necessitam de cuidados específicos para a mantença da saúde, 

dentre as quais, cita-se: sal mineral, vacinas e demais produtos 

medicamentosos. A propósito, quando do deferimento da liminar que 

determinou o bloqueio de vendas, esta Magistrada registrou que a 

respectiva constrição vigoraria até ulterior deliberação deste Juízo (vide 

parte dispositiva do decisum de id. 25434428). Razão porque, a reanálise 

da decisão retro é medida que se impõe. Ex positis, forte em tais 

fundamentos, RECEBO os presentes embargos declaratórios, vez que 

tempestivos e, no mérito, INDEFIRO a pretensão neles deduzida, 

JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido do embargante, nos termos do art. 

1.022, §1º, inciso I, do CPC, eis que, consoante registrado alhures não 

existe no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de tal postulação. 

Todavia, utilizando-me do Poder Geral de Cautela, reanaliso ex officio os 

ditames decretados no decisum de id. 25434428, de modo que AUTORIZO 

a venda de 10 (dez) bovinos, para fins de manutenção das despesas 

básicas do embargante, bem como para a manutenção da pensão 

alimentícia prestada em favor da embargada. Nesse sentido, assim 

disciplina o art. 297 do CPC, in verbis litteris: Art. 297. O juiz poderá 

determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da 

tutela provisória. Na oportunidade, ADVIRTO ao embargante que a referida 

autorização, será concedida mediante prestação de contas posterior, de 

modo que FIXO, desde já, relatório mensal da compra e venda de bovinos 

a ser apresentado nos autos, especificando os respectivos gastos, sob 

pena de responsabilização. Por consectário, OFICIE-SE o INDEA desta 

comarca acerca do teor desta decisum, para que efetue, imediatamente, o 

desbloqueio da constrição de compra e venda dos semoventes de 

propriedade das partes, limitando-se, contudo, a 10 (dez) bovinos por 

mês. No mais, INTIME-SE as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendam produzir, justificando nos autos sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS, para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 12 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES VIEIRA OAB - MT26363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003365-68.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: FATIMA DE CARVALHO DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: JOSE FELIPE DE SOUZA Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por JOSÉ FELIPE DE SOUZA objurgando o decisum 

exarado em id. 28261725, sob o fundamento de que este Juízo incorreu 

em obscuridade e contradição quando prolatou decisão no sentido de 

bloqueio dos bens semoventes comuns do casal. Segundo alegações, o 

embargante é pecuarista e possui como única fonte de renda a compra e 

venda de gado. Assevera que, para a manutenção de suas despesas 

básicas tais como alimentos, conta de energia elétrica, medicamentos 

(etc.), bem como para o pagamento de pensão alimentícia, a cujo encargo 

fora sancionado por este Juízo em sede decisão liminar, valor este fixado 

em 01 (um) salário mínimo (ex vi id. 25434428); afirma ser imprescindível o 

desbloqueio dos semoventes objetos de constrição. Instado a se 

manifestar acerca dos embargos opostos, o embargado rechaça os 

argumentos registrados pelo embargante, requestando, pois, pelo 

indeferimento (id. 28738480). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). No caso sub judice, esquadrinhando 

detidamente os autos, verifico que razão não assiste o embargante. 

Explico. Deveras, da análise do decisum objurgado proferido em id. 

28261725, de se notar que, de fato, este Juízo indeferiu a insurgência do 

embargante quando da apresentação do “pedido de reconsideração”. Ora, 

de elementar conhecimento, elementar conhecimento que não existe no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor o “pedido de reconsideração”, 

figura esta oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema 

processual. Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser 

eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações 

mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto é verdade, 

que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe prazos 

recursais, posição esta adotada por esmagadora manifestação dos 

Tribunais Superiores. No entanto, em que pese esta Magistrada tenha 

indeferido de plano o derradeiro “pedido de reconsideração” aventado 

pelo requerido, ora embargante, analisando detidamente o teor do 

derradeiro petitório, nota-se que o ponto nodal do pleito diz respeito à tão 

somente autorizar o embargante a vender os bovinos de propriedade das 

partes para fins de manutenção das despesas básicas supra registradas. 

Desta feita, restritamente ao caso em voga, tenho como possível 

(re)apreciar a decisão decretada nos autos em epígrafe, especificamente 

no que diz respeito à constrição dos semoventes de propriedade das 

partes. Todavia, não o faço sob a égide do derradeiro “pedido de 

reconsideração” aventado pelo embargante, eis que, como já registrado 

alhures, não há previsão legal para tal postulação; mas, sim, reanaliso a 

decisão retro prolatada ex offcio, eis que, esquadrinhando os autos, 

erigiu-se necessidade de reavaliação. Esclareço. Deveras, restou 

comprovado nos autos que o embargante, é sitiante (a própria embargada 

assim o qualifica na peça exordial – id. 23502168), possuindo como única 

fonte de renda a compra e vende de bovinos; e, que por tal condição, é 

imprescindível que proceda à venda do gado para a mantença das 

necessidades básicas de sua pessoa e, inclusive da embargada, eis que 

fora contemplada a usufruir de pensão alimentícia sob o encargo do 

embargante. Demais disto, urge destacar que o lucro advindo das vendas 

corriqueiras de bovinos, serve não somente para o sustento de ambas as 

partes, mas também, para manutenção dos próprios semoventes, cujos 

quais necessitam de cuidados específicos para a mantença da saúde, 

dentre as quais, cita-se: sal mineral, vacinas e demais produtos 

medicamentosos. A propósito, quando do deferimento da liminar que 

determinou o bloqueio de vendas, esta Magistrada registrou que a 

respectiva constrição vigoraria até ulterior deliberação deste Juízo (vide 

parte dispositiva do decisum de id. 25434428). Razão porque, a reanálise 

da decisão retro é medida que se impõe. Ex positis, forte em tais 

fundamentos, RECEBO os presentes embargos declaratórios, vez que 

tempestivos e, no mérito, INDEFIRO a pretensão neles deduzida, 

JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido do embargante, nos termos do art. 

1.022, §1º, inciso I, do CPC, eis que, consoante registrado alhures não 
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existe no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de tal postulação. 

Todavia, utilizando-me do Poder Geral de Cautela, reanaliso ex officio os 

ditames decretados no decisum de id. 25434428, de modo que AUTORIZO 

a venda de 10 (dez) bovinos, para fins de manutenção das despesas 

básicas do embargante, bem como para a manutenção da pensão 

alimentícia prestada em favor da embargada. Nesse sentido, assim 

disciplina o art. 297 do CPC, in verbis litteris: Art. 297. O juiz poderá 

determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da 

tutela provisória. Na oportunidade, ADVIRTO ao embargante que a referida 

autorização, será concedida mediante prestação de contas posterior, de 

modo que FIXO, desde já, relatório mensal da compra e venda de bovinos 

a ser apresentado nos autos, especificando os respectivos gastos, sob 

pena de responsabilização. Por consectário, OFICIE-SE o INDEA desta 

comarca acerca do teor desta decisum, para que efetue, imediatamente, o 

desbloqueio da constrição de compra e venda dos semoventes de 

propriedade das partes, limitando-se, contudo, a 10 (dez) bovinos por 

mês. No mais, INTIME-SE as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendam produzir, justificando nos autos sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS, para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado. P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 12 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000433-73.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMARA CRISTINA FRANCISCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DA ESCOLA 

ESTADUAL BOA ESPERANÇA - CURVELANDIA-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000433-73.2020.8.11.0011. 

IMPETRANTE: CLEIDIMARA CRISTINA FRANCISCO IMPETRADO: 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DA ESCOLA 

ESTADUAL BOA ESPERANÇA - CURVELANDIA-MT, SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC Vistos. Cuida-se de 

“Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar” impetrado por 

CLEIDIMARA CRISTINA FRANCISCO, em desfavor do COMISSÃO 

ATRIBUIÇÃO DE AULAS da Escola Estadual Boa Esperança, na pessoa de 

seu (sua) Presidente, bem como, da SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO (SEDUC). Compulsando detidamente os autos, verifico que a 

impetrante não indicou os nomes das autoridades coatoras, mas tão 

somente o cargo que exercem, razão pela qual, imprescindível a emenda 

da inicial para tais apontamentos. Assim, INTIME-SE a autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, indicando o nome das 

autoridades coatoras, sob pena de indeferimento. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 5 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000430-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMIGHIERI, CRUZ, BUSTAMANTE & SOUZA LTDA - EPP (REU)

LUIZ GILSON FORMIGHIERI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000430-89.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): REGINA MARIA DA CONCEICAO REU: FORMIGHIERI, CRUZ, 

BUSTAMANTE & SOUZA LTDA - EPP, LUIZ GILSON FORMIGHIERI Vistos. 

Insta em id. 27503348 IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL, aduzindo a 

autora que o mesmo é contraditório na resposta dos quesitos, bem como 

não fora realizados exames para a devida comprovação do procedimento 

realizado. Pois bem. Perfilhando o laudo pericial, depreende-se que razão 

assiste ao autor, pois se verifica contradições quanto à resposta dos 

quesitos, bem como que o mesmo se torna inconclusivo, pois ora informa 

que não é possível afirmar a realização do procedimento e conclui que 

fora feito o procedimento. Desta feita, quanto à nítida contradição, 

INTIME-SE o perito para que indique os exames necessários para dar 

cabal conclusão ao laudo, em 05 (cinco) dias. Em seguida à autora para 

os realiza-los em prazo razoável, informando este juízo o prazo para 

conclusão deste. Após, remetam ao perito para conclusão do laudo, em 

seguida às partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Somente então, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 

de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000079-48.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. V. (REU)

C. D. T. V. D. T. P. (REU)

E. D. S. P. (REU)

M. D. C. (REU)

E. M. L. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES OAB - MS19497 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certifico e dou para os 

devidos fins que devolvo mandado a secretaria tendo em vista ter sido 

encaminhado em duplicidade e ser o mesmo endereço sendo que um 

mandado já foi distribuído para o devido cumprimento. Sorriso/MT, 06 de 

março de 2020. Ivaneti Luterek Martins dos Santos Auxiliar Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000318-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

NILSON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

RENATO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

SIDNEI JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

SIDIMAR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

VALDINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA CELMA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSIMEIRE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRO LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

CELIA APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

APARECIDO DONIZETE RAMOS (REQUERENTE)

CLAUDINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

J. M. D. S. (REQUERENTE)

JESSICA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

VALDIR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

JESSIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ZENILDO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

GEILSON DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTIN OAB - MT25462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAR a advogada dos herdeiros para manifestar sobre o laudo de 

avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 635 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OBERTI LUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001083-57.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): OBERTI LUIZ DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por Oberti 

Luiz de Souza contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 19640187/19640861. Recebida a inicial em id nº 

19699383, fora determinada a citação da demandada, além de realização 

de perícia médica, com o deferimento da tutela antecipada. Perícia médica 

incrustada em id nº 28117632. Instada, a parte autora apresentou 

manifestação do laudo pericial em id nº 29629288. A despeito de intimada, 

a demandada deixou de apresentar manifestação no feito, inclusive para 

apresentação de contestação, consoante certidão de id nº 29670831. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De pronto, considerando que a requerida mesmo devidamente 

citada não apresentou contestação, DECRETO a sua revelia, nos limites do 

art. 344 e 345, ambos do CPC. Pois bem. Com efeito, o cerne da questão 

encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum 

momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado, a parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada 

quando do requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 

19640631, donde se depreende que a autora preencheu o tempo de 

carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os 

referidos documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos 

benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha 

perdido a condição de segurado quando se quedou enferma, bem como 

em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou 

trabalho. Analisando detidamente o laudo pericial encartado em id nº 

28117632, aferem-se as informações: “(...) Física; transtorno ventiltório 

restritivo pulmonar e ortopédico da coluna vertebral (...) Total; Temporária 

(...) Apresenta quadro de transtorno ventilatório obstrutivo pulmonar e 

ortopédico da coluna lombar, configurando incapacidade de caráter total e 

temporária com prazo estimado de 12 meses (...)”. Vale registrar que, em 

que pese a autora requerer a total procedência dos pedidos vertidos na 

exordial, considerando que o autor só se encontra incapaz 

temporariamente, podendo ser reabilitado profissionalmente, não merece 

guarida o pleito de aposentadoria por invalidez. Nesse diapasão, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos pedidos 

exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo 

jus à percepção do referido benefício ora pleiteado. No tocante ao pedido 

de conversão para aposentadoria por invalidez, com o olhar volvido ao 

disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar a ausência do 

preenchimento dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Assim, o pleito de 

conversão em voga não merece próspero, conforme entendimento 

jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: “REEXAME NECESSÁRIO 

- INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO - 

AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 
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à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao 

pagamento do auxílio-doença em favor de Oberti Luiz de Souza, no valor 

legal, a partir da data do requerimento administrativo, o qual perdurará pelo 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da juntada do laudo 

pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, com incidência de juros de mora[1] a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida[2]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[3]”. Vale 

frisar, com relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas 

pagas em razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas 

daquele montante. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] No que tange aos 

juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao 

mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até 

a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 
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judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [2] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [3] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000802-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000802-04.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Auxílio-Doença com pedido sucessivo de Aposentadoria por Invalidez com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por RAQUEL CARVALHO DE LIMA 

ALMEIDA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram juntados os 

documentos de id nº 19371525/19371694. A inicial foi recebida em id nº 

19373594, sendo determinada citação da demandada, com o indeferimento 

do pedido de tutela, além de ser determinada a realização de perícia. 

Embora devidamente citada, a demandada deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação, consoante certificado em id nº 23153458. Laudo 

pericial aportado em id nº 28036118. A despeito de intimadas, as partes 

não apresentaram manifestação acerca do laudo pericial. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, 

considerando que a requerida mesmo devidamente citada não apresentou 

contestação, DECRETO a sua revelia, nos limites do art. 344 e 345, ambos 

do CPC. Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em 

saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual 

encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como 

finalidade mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos 

de benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para 

sua manutenção em razão de incapacidade entre outras situações 

previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo 

órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o 

auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” A qualidade de 

segurado da parte autora restou devidamente comprovada conforme 

documentos de id nº 19371531, preenchendo o tempo de carência 

previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos 

documentos, verifica-se que o autor faz jus a concessão dos benefícios, 

desde que comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a 

condição de segurado quando se quedou enfermo, bem como em caso de 

ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. 

Analisando detidamente o laudo pericial, aferem-se as informações: “(...) 

Incapacidade de caráter parcial e permanente (...) Parcial (...) Permanente 

(...) Apresenta quadro de patologia respiratória em atividade por distúrbio 

ventilatório obstrutivo acentuado com redução da capacidade vital 

pulmonar, transtorno reumatológico e alteração imunológico, configurando 

incapacidade de caráter parcial e permanente (...) ”. Nesse diapasão, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência dos pedidos exordiais, 

uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo jus à 

percepção do referido benefício ora pleiteado. Seguindo o mesmo 

raciocínio, considerando que a autora, em razão da sua enfermidade, não 

pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da 

súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua 
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qualidade de segurada, senão vejamos: "Para a concessão de benefício 

por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de 

segurado decorrente da própria moléstia incapacitante." Em que pese a 

autora se encontrar parcialmente incapacitada, denota-se que tal é de 

forma permanente, e, aliada a característica singular da doença que lhe 

acomete que é gravemente limitadora e sua baixa instrução, improvável a 

sua reabilitação para outra atividade, eis que não reúne condições de 

continuar o labor que regularmente exercia, fazendo jus a aposentadoria 

por invalidez, uma vez que comprovada a existência de todos os 

requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar o 

preenchimento dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Dessa forma, 

considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da 

simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e 

das atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma 

permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente 

seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de 

carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e 

definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e artigos 18, I, "a", 25, I e 

42 da Lei nº 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de 

auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade 

(artigos 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91). 2. Verifica-se pela análise de 

consulta ao sistema CNIS/DATAPREV, que passa a fazer parte integrante 

desta decisão, que a parte-autora manteve vínculo empregatício desde 

1976 e últimos vínculos nos períodos de 01/12/2006 a 31/12/2009 e de 

01/02/2010 a 30/04/2010. Além disso, recebeu auxílio-doença no período 

de 01/11/2009 a 12/2012. 3. No tocante ao requisito da incapacidade, o 

laudo pericial de fls. 78/85, realizado em 08/11/2013, atestou ser a parte 

autora portadora de "tendinopatia em ombro esquerdo, sem quaisquer 

sintomatologias álgicas e artrose grau III em joelho direito, com limitação 

funcional importante", concluindo pela sua incapacidade laborativa parcial 

e permanente para atividades que exijam o uso e/ou destreza do membro 

inferior direito, com data de início da incapacidade em novembro de 2009. 

4. Desse modo, considerando as condições pessoais da parte autora, ou 

seja, idade de 56 anos, e baixa qualificação profissional, tendo trabalhado 

somente em atividades braçais ao longo de sua vida, e levando-se em 

conta as suas patologias, o que torna difícil sua colocação em outras 

atividades no mercado de trabalho, entendo que restaram preenchidas as 

exigências à concessão da aposentadoria por invalidez. 5. Desse modo, 

positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à 

concessão de aposentadoria por invalidez, a partir da citação 

(05/09/2012), ocasião em que se tornou litigioso este benefício. 6. 

Apelação do INSS improvida. Recurso adesivo parcialmente provido. (TRF 

3ª Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA - 2176824 - 0025936-22.2016.4.03.9999, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 07/11/2016, 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/11/2016 )” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ANÁLISE DO 

MÉRITO DA APELAÇÃO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO A APELAÇÃO. 

CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE MAS COM 

CONDIÇÕES SOCIAIS QUE INVIABILIZAM A READAPTAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO A CONTAR DA CITAÇÃO VÁLIDA DO INSS. I - Em decorrência 

de cadastramento equivocado da apelação como "outros documentos", 

bem como pedido de gratuidade cadastrado como apelação, deixou de ser 

apreciado o mérito do recurso, motivo pelo qual reconhecida a omissão. II - 

No mérito recursal ora analisado, a despeito da incapacidade ser atestada 

como parcial permanente, diante da análise das condições 

socioeconômicos do segurado, identificada a necessidade de conversão 

do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. III - Aposentadoria que 

tem como termo inicial a citação válida do INSS. IV - Quanto aos juros e 

correção monetária, atendendo ao comando contido no Tema 810 dos 

recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de 

mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, 

na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09 e 

correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 

0005642-05.2019.8.04.0000, de Manaus (AM), em que são partes as 

acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores 

Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Amazonas, por unanimidade, em acolher os embargos de 

declaração, nos termos do voto da desembargadora relatora. Sala das 

Sessões, Manaus, 1º de novembro de 2019. (0609863-13.2018.8.04.0001, 

7ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, Relator Nélia Caminha Jorge, 

Data Julgamento: 25/11/2019) No que tange ao pleito de tutela antecipada 

para a implantação do benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma 

vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos 

já expostos nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de 

demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, 

igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a 

implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, 

por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão 

da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, confirmando a tutela alhures deferida, razão pela qual 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o 

auxílio-doença a RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA, a partir da data 

da cessação indevida, perdurando até a conversão em aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da 

realização da perícia médica, no valor legal, com incidência de juros de 

mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos 

quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[4]”, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por oportuno, 

DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, 
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consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000430-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMIGHIERI, CRUZ, BUSTAMANTE & SOUZA LTDA - EPP (REU)

LUIZ GILSON FORMIGHIERI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000430-89.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): REGINA MARIA DA CONCEICAO REU: FORMIGHIERI, CRUZ, 

BUSTAMANTE & SOUZA LTDA - EPP, LUIZ GILSON FORMIGHIERI Vistos. 

Insta em id. 27503348 IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL, aduzindo a 

autora que o mesmo é contraditório na resposta dos quesitos, bem como 

não fora realizados exames para a devida comprovação do procedimento 

realizado. Pois bem. Perfilhando o laudo pericial, depreende-se que razão 

assiste ao autor, pois se verifica contradições quanto à resposta dos 

quesitos, bem como que o mesmo se torna inconclusivo, pois ora informa 

que não é possível afirmar a realização do procedimento e conclui que 

fora feito o procedimento. Desta feita, quanto à nítida contradição, 

INTIME-SE o perito para que indique os exames necessários para dar 

cabal conclusão ao laudo, em 05 (cinco) dias. Em seguida à autora para 

os realiza-los em prazo razoável, informando este juízo o prazo para 

conclusão deste. Após, remetam ao perito para conclusão do laudo, em 

seguida às partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Somente então, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 

de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000505-60.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WHANDERSON DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000505-60.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: WHANDERSON DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: MF SILVA 

INFORMACOES CADASTRAIS - ME Vistos. Perfilhando detidamente os 

autos, verificam-se que os documentos juntados em ID 29887461 - Pág. 1 

a 16 estão totalmente ilegíveis. Desta feita, INTIME-SE o requerente para 

que emende a exordial, fazendo a juntada de novas cópia de referidos 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 6 de março de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000498-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINA MODULO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social- Cuiabá-MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000498-68.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: UMBELINA MODULO FARIA REQUERIDO: INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- CUIABÁ-MT Vistos. De pronto, em 

que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação 

no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. CITE-SE a Autarquia 

demandada para, no prazo legal, responder aos termos da inicial. 

Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la 

no prazo legal. POSTERGO a designação da solenidade para após a 

formação do contraditório. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do 

CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos. Por fim, CONCLUSOS. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1000127-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANCLEY FERNANDES (AUTOR(A))

PATRICIA EMANUELLI PINTEL ZATTAR (AUTOR(A))

ANDRE WHILSON MILHOMEM MORAES (AUTOR(A))

CEDIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (AUTOR(A))

ROSANGELA CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO PAGOTTO (INVENTARIANTE)

ALTAIR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000127-07.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): CEDIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP, 

ANDRE WHILSON MILHOMEM MORAES, WANCLEY FERNANDES, 

PATRICIA EMANUELLI PINTEL ZATTAR, ROSANGELA CAMPOS DE 

OLIVEIRA ESPÓLIO: ALTAIR ALVES DE LIMA INVENTARIANTE: DIEGO 

FERNANDO PAGOTTO Vistos. Vieram-me os autos conclusos ante o 

petitório da requerente em id. 29773273, pugnando pelo parcelamento das 

custas e taxas judiciais. Pois bem. O art. 5°, LXXIV, da Constituição 

Federal, norma hierarquicamente superior à Lei n.º 13.105/2015, dispõe 

que a gratuidade será concedida apenas àqueles que trouxerem provas 

fartas a comprovar a hipossuficiência financeira. Acerca da presunção 

prevista no art. 99, § 3º, do CPC, tal presunção de hipossuficiência é 

relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão 

do benefício da gratuidade de justiça e, não havendo inequívoca 

comprovação da condição de hipossuficiente da parte autora, não há que 

se deferir o benefício da gratuidade de justiça. Nas sábias palavras do 

Relator do AI 5649016 PR 0564901-6, Laertes Ferreira Gomes, do Tribunal 

de Justiça do Paraná: As serventias cíveis têm por responsabilidade 

movimentar o aparato da Justiça, com custos crescentes e os pedidos de 

gratuidade alcançam, atualmente, elevadas proporções. Não se ignora o 

quadro de dificuldades de muitos na atual conjuntura, mas para não 

desvirtuar o instituto, tenho como insincero o pedido, considerando-se, 

sobretudo, a falta de comprovação da hipossuficiência econômica. Noutro 

viés, esquadrinhando a documentação acostada pelo autor, verifico que a 

parte requerente não pode ser considerada em situação de 

hipossuficiência econômica e financeira que lhe impeça de arcar com as 

custas do feito. Isto porque, extrai-se dos documentos trazidos à colação 

que, tanto a empresa, como seus respectivos sócios, movimenta e/ou 

possuem expressivos valores. Desta feita, tratam-se de pessoas de 

situação financeira no mínimo razoável, possuindo, pois, condições 

suficientes para arcar com o valor das custas e taxas processuais sem 

ter qualquer prejuízo ao seu próprio sustento ou de sua família; não se 

caracterizando, portanto, como pessoa hipossuficiente que terá seu 

direito de acesso à justiça tolhido, caso não deferida a suspensão das 

custas processuais, nos termos da lei. Nesse sentido: O benefício de 

assistência judiciária tem por escopo garantir o acesso à Justiça às 

pessoas destituídas de recursos, que teriam de optar entre perseguir um 

direito e garantir sua subsistência imediata. A Lei nº 1.060/50 não prevê a 

concessão de gratuidade àqueles que estão em condição econômica 

confortável, mas que preferiram aplicar seus recursos a fins mais 'nobres' 

que o custeio do sistema judiciário. (STJ, AREsp 659064 SP, Relator 

Ministro Benedito Gonçalves, j. 04/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. 

MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A PROPALADA 

NECESSIDADE. 1. A assistência judiciária gratuita é benefício destinado às 

pessoas efetivamente necessitadas, sendo que a alegação de 

insuficiência de recursos fica sujeita à análise subjetiva do magistrado, 

pois não é absoluta a regra do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50. Hipótese 

em que não há amparo para a concessão do benefício, uma vez que a 

declaração de imposto de renda acostada revela a existência de 

patrimônio incompatível com a propalada necessidade. (TJRS, AI 

70063023402, Segunda Câmara Cível, Relator Ricardo Torres Hermann, 15 

de Dezembro de 2014). Ex positis, INDEFIRO o benefício da gratuidade de 

justiça e o parcelamento das custas pleiteados pela parte autora. Por 

consectário, INTIMEM-SE os requerentes para que comprovem o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito, ATENTANDO-SE a 

Secretaria da Vara para a redação do artigo 456 da CNJG. Efetuado o 

recolhimento das custas processuais, REMETAM-SE os autos ao 

Distribuidor deste juízo para que aquele certifique o devido recolhimento. 

De tudo cumprido e certificado, devolvam-me os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 06 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000027-52.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA PEREIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LOPES DA SILVA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000027-52.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROSANIA PEREIRA COELHO ESPÓLIO: MARIO LOPES DA 

SILVA Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da exordial, visto que não consta endereço do 

requerido na inicial e, tampouco fora cadastrado no sistema de processo 

eletrônico (id. 29551761). Desta feita, INTIME-SE o requerente para que 

emende a exordial, fazendo constar o endereço completo da parte 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 
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Mirassol D’Oeste-MT, 06 de março de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001880-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY NICASIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001880-67.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SUELY NICASIO DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática 

processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo 

criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade 

pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a 

interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso 

de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação adesiva pela parte 

recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 

ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.009, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 112826 Nr: 3395-38.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Faustino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Agenor Faustino Pereira, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, 

satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A autora aportou cálculo do débito atualizado à fl.259.

À fl. 261-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

à fl. 259 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 140850 Nr: 3206-26.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Iraci Maria Ferreira, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, 

satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A autora aportou cálculo do débito atualizado às fls.218/221.

À fl. 226-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

às fls.218/221 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 197209 Nr: 3849-13.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Helena Scapolan Giacheto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Benedita Helena Scapolan 

Giacheto, contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em 

síntese, satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A autora aportou cálculo do débito atualizado às fls.113/114.

À fl. 117-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

às fls.113/114 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Mirassol D’Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 234149 Nr: 4323-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer-Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Araújo Barreto, Tereza da Costa 

Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida pela DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AÇOFER – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte executada efetuou o pagamento do valor 

referente aos honorários advocatícios (fls. 120/121), sendo que a 

exequente concordou com os valores depositados, requerendo a 

expedição do competente alvará (fl. 124).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que o exequente concordou 

com os valores depositados nos autos, HOMOLOGO para que surta os 

seus efeitos legais.

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Custas processuais nos termos da sentença de fl. 38-vº.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 02 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 112811 Nr: 3630-05.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barbi da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95.

 DECIDO.

Tendo em vista que a requerente pugna pela extinção do feito, tem-se que 

fora satisfeita a obrigação (fl.259).

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via 

de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

SEM custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 02 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 159623 Nr: 1610-70.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Pereira de Matos Salmeron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Eni Pereira de Matos 

Salmeron, contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em 

síntese, satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A autora aportou cálculo do débito atualizado à fl.195/195-v.

À fl. 198-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

à fl. 195/195-v dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240326 Nr: 3060-09.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli de Oliveira Cardoso Dias, HKCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, DIONE KAROLINE GOMÇALVES HOLANDA - 

OAB:14554/E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, TAMIRES 

RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Herison Kaio Cardoso 

Dias, representado por sua genitora Marli de Oliveira Cardoso Dias, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, 

satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A autora aportou cálculo do débito atualizado à fl.131.

À fl.135-v, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

à fl. 131 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 
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8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253998 Nr: 5217-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, 

TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHA BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 140, pugnando pela necessidade de mais 

prazo para juntada de comprovante de pagamento de 50% do perceptual 

da proposta para início do trabalho do perito, DEFIRO a dilação do prazo, 

de modo que CONCEDO 15 (quinze) dias, para que se dê o devido 

prosseguimento ao feito.

Se transcorrido o prazo com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

Destarte, DETERMINO que todas as publicações e intimações sejam 

expedidas exclusivamente em nome de DENNER DE BARROS e 

MASCARENHAS BARBOSA, sob pena de nulidade.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 18 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 160596 Nr: 2012-54.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Soledade Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95.

 DECIDO.

Tendo em vista que a requerente pugna pela extinção do feito, tem-se que 

fora satisfeita a obrigação (fl.272).

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via 

de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

SEM custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 02 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 257908 Nr: 874-42.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e, por 

conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de 

acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC.P.R.I.C.Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 04 de março 

de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 180421 Nr: 1071-70.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25.293

 Neste ponto, em que pese o requerido, devidamente representado pela 

Douta Defensoria Pública, não logrou êxito em demonstrar nos autos in 

demanda, qualquer fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito 

perscrutado pelo autor.A peça de defesa apresentada à colação, não se 

mostrou válida a rechaçar os argumentos de fato e de direito aventados 

pelo autor, bem como às provas por este trazida.Neste compasso, o fato 

objetivo narrado na exordial produz como consequência a obrigação do 

requerido proporcionar ao requerente o pagamento emanado das 

duplicatas de fls. 11-19, impondo-se a procedência do pedido, máxime 

diante da prova literal da existência do título.Ex posittis, DECLARO 

constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do 

requerido, no valor de R$ 4.678,40 (quatro mil, seiscentos e setenta oito 

reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a 

presente ação, com fulcro no dispositivo legal supra 

mencionado.CONVERTAM-SE os autos em título executivo judicial. Após o 

decurso do prazo recursal, CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento sob pena de incidência de multa, 

conforme o artigo 523, além de honorários advocatícios, que ora FIXO em 

10% (dez por cento) da dívida atualizada, na forma do artigo 85, § 8º, do 

NCPC.Transcorrendo o prazo “in albis”, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados e multa, para ulterior deliberação acerca do pleito de 

penhora on line via Bacenjud. De tudo cumprido e certificado, 

C O N C L U S O S . C U M P R A - S E  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 04 de março de 2020.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 19044 Nr: 2788-35.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir Gomes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO conforme pleiteado à fl.180, de modo que SE INTIME acerca da 
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disponibilidade dos autos, bem como para pugnar o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala do processo.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240565 Nr: 3199-58.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da requerente para manifestar no prazo legal, acerca 

do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274896 Nr: 311-77.2020.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidiane Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do ato deprecado, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000230-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MORILHO SILVEIRA OAB - MT24687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. M. D. L. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000230-14.2020.811.0011 Aqui se tem ação de guarda 

unilateral c/c regulamentação de visitas c/c tutela de urgência. Defiro à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita considerando que foi 

demonstrada frágil situação financeira, sendo, inclusive, nestes autos, 

assistida por Defensor Dativo, consoante certidão em ID n. 29048405. O 

autor pediu tutela de urgência para concessão de guarda, alegando 

apenas que a criança, apesar de conviver com a mãe, vem manifestando 

interesse em conviver com o autor. Disse ainda que a mãe, atualmente, 

reside em cidade muito distante do local da residência do autor e que a 

criança vem visitando o autor periodicamente e, desde o mês de dezembro 

do ano de 2019, está aos cuidados do autor e ficará até o fim das férias 

escolares. Não há elementos, nesse momento, para concessão da guarda 

ao autor, eis que a inicial não trouxe elementos para se firmar que a 

alteração da guarda possa satisfazer os melhores interesses da criança, 

especialmente pelo fato de a guarda exercida pela mãe já durar uns 7 

anos, conforme o próprio autor afirmou. O instituto da guarda unilateral é 

exceção em nosso sistema e, por isso, apenas tem cabimento quando 

ficar demonstrado nos autos que, efetivamente, representa melhor 

interesse para o infante. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE GUARDA. Para 

melhor exame da causa, determino que seja realizado estudo psicossocial 

na residência das partes. Deverá constar no laudo as condições em que 

vive a criança, bem assim os vínculos de afetividade observados entre ela 

e seus genitores, devendo ser descrito, ainda, o local onde moram, bem 

como outras ponderações que as profissionais reputarem pertinentes. 

Considerando certidão de fl. 82, nomeio para atuar nestes autos, 

juntamente com a psicocóloga deste juízo, a Assistente Social a Sr.ª 

Luciana Cristina Claudino de Miranda, CRESS 5005, para tanto fixo como 

honorários o valor de R$200,00 (duzentos reais), a ser custeado pelo 

Estado. Para tanto, comunique-se à equipe multidisciplinar através do 

GPSEM, salientando à profissional que deverão apresentar o laudo 

psicossocial em 30 (trinta) dias. Na sequência, designo audiência de 

mediação para o dia 07 de abril de 2020 de 2020, às 13h. Cite-se e 

intime-se o requerido a comparecer à audiência designada. Consigne-se 

que em não havendo conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir 

da data da efetiva realização da audiência. Intime-se o requerente na 

pessoa de seu advogado. Abra-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000182-55.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WHANDERSON DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000182-55.2020.811.0011 Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito, indenização 

por danos morais e pedido de tutela provisória/evidência, ajuizada por 

WHANDERSON DA SILVA RIBEIRO em face de BANCO PAN. Inicialmente, 

defiro a gratuidade de judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, analisando os autos, nota-se 

que há pedido de antecipação de tutela para abstenção de cobranças das 

parcelas mensais de R$ 43,52 (quarenta e três reais e cinquenta e dois 

centavos), consistente em empréstimo não contratado. O requerente 

afirmou que vem sendo debitado do benefício previdenciário o valor de R$ 

43,52 (quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) desde abril de 

2018, o que resultaria a importância de R$ 957,44 (novecentos e 

cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), valor que, segundo 

ele, jamais contratou. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A parte 

autora, apesar de ter apresentado comprovantes que seu benefício 

previdenciário vem sofrendo descontos, não colacionou nos autos 

qualquer indício de que a dívida é indevida, tampouco indício de 

inexistência de relação jurídica existente entre o autor e o requerido. Neste 

viés, nota-se que os descontos deram início no ano de 2018, não havendo 

se falar em perigo da demora. Ante o exposto, não estando presentes os 

requisitos próprios, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, SEM 

PREJUÍZO DE NOVA ANÁLISE JUDICIAL. No mais, considerando que a 

presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se faz a 

condução do feito em consonância com as regras consumeristas. Nesses 

termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o 

artigo 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada 

nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope 

legis". Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, se o autor alegou que, como cidadão e 

consumidor, foi surpreendido com a cobrança de empréstimo não 

contratado, atribuindo o ato lesivo a uma sociedade empresária, há que se 

reconhecer que a parte mais preparada para produzir a prova seria a ré. 

Haja vista a hipossuficiência técnica do autor, o que autoriza a inversão 

do ônus probatório, nos termos do artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Sendo assim, atribuo à ré o ônus de provar que foi 

contratada pelo requerente, apresentado nos autos os elementos que 

entender suficientes para corroborar suas alegações. De outro norte, 

designo audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, para o dia 07 de abril de 2020, às 15h, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se o requerido a comparecer à 

audiência designada. Consigne-se que em não havendo conciliação, o 

prazo para contestação fluirá a partir da data da efetiva realização da 
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audiência. Intime-se o requerente na pessoa de seu advogado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000598-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1000598-57.2019.8.11.011 Aqui se tem ação de obrigação de 

fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Antônia Barboza da 

Silva em face de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos 

e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. No ID 22281648, este Juízo 

oportunizou às partes que indicassem provas pretendidas para deslinde 

do feito. A parte requerida Volksvagem do Brasil Industria de Veículos 

Automotores Ltda se manifestou no ID 23191113 pugnando pela produção 

de prova pericial. Já a parte autora pleiteou no ID 23213645 pela produção 

de prova testemunhal. A parte requerida Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 

24451413). Passa-se à decisão. Diante do exposto isso, defiro a 

produção de prova testemunhal, conforme pleiteado, frisando-se que o rol 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°,do CPC, indicando as que 

comparecerão independentemente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11 de maio de 2020, às 16h00, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. De igual modo, defiro a prova pericial pleiteada pela parte 

requerida e nomeio como perito judicial a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERICIAS LTDA, com endereço profissional sito à 

Avenida Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, 4º Andar – Bosque da 

S a ú d e ,  C u i a b á ,  M T ,  C E P :  7 8 0 5 0 - 0 0 0 ,  e m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, telefone para contato (65) 

3052-7636. Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam formular 

quesitos, eventualmente suplementares, e indicar assistentes técnicos ou 

arguam o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Após, 

intime-se o perito nomeado para manifestar eventual aceitação do 

encargo, no prazo de 05 (cinco) dias, e, se for o caso, apresentar 

proposta de honorários advocatícios, currículo com comprovação da 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Com a vinda 

da proposta de honorários, deverão as partes ser intimadas para, 

querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. Em sendo 

concordes, intime-se a parte requerida Volksvagen do Brasil Industria de 

Veículos Automotores Ltda para efetuar o depósito dos honorários 

periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o pagamento integral, 

determino que o perito nomeado seja intimado para designar a data, 

horário e local para o início dos trabalhos, com prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, para possibilitar a intimação das partes. Também deverá informar o 

prazo máximo para a conclusão da perícia. Com a manifestação do perito, 

intimem-se as partes para ciência da perícia designada. Instrua-se o ofício 

a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Ressalta-se que na confecção do laudo o perito deverá atentar-se para 

os requisitos estabelecidos no art. 473 do Novo Código de Processo Civil. 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000598-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1000598-57.2019.8.11.011 Aqui se tem ação de obrigação de 

fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Antônia Barboza da 

Silva em face de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos 

e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. No ID 22281648, este Juízo 

oportunizou às partes que indicassem provas pretendidas para deslinde 

do feito. A parte requerida Volksvagem do Brasil Industria de Veículos 

Automotores Ltda se manifestou no ID 23191113 pugnando pela produção 

de prova pericial. Já a parte autora pleiteou no ID 23213645 pela produção 

de prova testemunhal. A parte requerida Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 

24451413). Passa-se à decisão. Diante do exposto isso, defiro a 

produção de prova testemunhal, conforme pleiteado, frisando-se que o rol 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°,do CPC, indicando as que 

comparecerão independentemente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11 de maio de 2020, às 16h00, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. De igual modo, defiro a prova pericial pleiteada pela parte 

requerida e nomeio como perito judicial a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERICIAS LTDA, com endereço profissional sito à 

Avenida Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, 4º Andar – Bosque da 

S a ú d e ,  C u i a b á ,  M T ,  C E P :  7 8 0 5 0 - 0 0 0 ,  e m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, telefone para contato (65) 

3052-7636. Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam formular 

quesitos, eventualmente suplementares, e indicar assistentes técnicos ou 

arguam o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Após, 

intime-se o perito nomeado para manifestar eventual aceitação do 

encargo, no prazo de 05 (cinco) dias, e, se for o caso, apresentar 

proposta de honorários advocatícios, currículo com comprovação da 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Com a vinda 

da proposta de honorários, deverão as partes ser intimadas para, 

querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. Em sendo 

concordes, intime-se a parte requerida Volksvagen do Brasil Industria de 

Veículos Automotores Ltda para efetuar o depósito dos honorários 

periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o pagamento integral, 

determino que o perito nomeado seja intimado para designar a data, 

horário e local para o início dos trabalhos, com prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, para possibilitar a intimação das partes. Também deverá informar o 

prazo máximo para a conclusão da perícia. Com a manifestação do perito, 

intimem-se as partes para ciência da perícia designada. Instrua-se o ofício 

a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Ressalta-se que na confecção do laudo o perito deverá atentar-se para 

os requisitos estabelecidos no art. 473 do Novo Código de Processo Civil. 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000598-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1000598-57.2019.8.11.011 Aqui se tem ação de obrigação de 

fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Antônia Barboza da 

Silva em face de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos 

e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. No ID 22281648, este Juízo 

oportunizou às partes que indicassem provas pretendidas para deslinde 

do feito. A parte requerida Volksvagem do Brasil Industria de Veículos 

Automotores Ltda se manifestou no ID 23191113 pugnando pela produção 

de prova pericial. Já a parte autora pleiteou no ID 23213645 pela produção 

de prova testemunhal. A parte requerida Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 

24451413). Passa-se à decisão. Diante do exposto isso, defiro a 

produção de prova testemunhal, conforme pleiteado, frisando-se que o rol 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°,do CPC, indicando as que 

comparecerão independentemente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11 de maio de 2020, às 16h00, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. De igual modo, defiro a prova pericial pleiteada pela parte 

requerida e nomeio como perito judicial a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERICIAS LTDA, com endereço profissional sito à 

Avenida Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, 4º Andar – Bosque da 

S a ú d e ,  C u i a b á ,  M T ,  C E P :  7 8 0 5 0 - 0 0 0 ,  e m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, telefone para contato (65) 

3052-7636. Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam formular 

quesitos, eventualmente suplementares, e indicar assistentes técnicos ou 

arguam o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Após, 

intime-se o perito nomeado para manifestar eventual aceitação do 

encargo, no prazo de 05 (cinco) dias, e, se for o caso, apresentar 

proposta de honorários advocatícios, currículo com comprovação da 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Com a vinda 

da proposta de honorários, deverão as partes ser intimadas para, 

querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. Em sendo 

concordes, intime-se a parte requerida Volksvagen do Brasil Industria de 

Veículos Automotores Ltda para efetuar o depósito dos honorários 

periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o pagamento integral, 

determino que o perito nomeado seja intimado para designar a data, 

horário e local para o início dos trabalhos, com prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, para possibilitar a intimação das partes. Também deverá informar o 

prazo máximo para a conclusão da perícia. Com a manifestação do perito, 

intimem-se as partes para ciência da perícia designada. Instrua-se o ofício 

a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Ressalta-se que na confecção do laudo o perito deverá atentar-se para 

os requisitos estabelecidos no art. 473 do Novo Código de Processo Civil. 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000598-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1000598-57.2019.8.11.011 Aqui se tem ação de obrigação de 

fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Antônia Barboza da 

Silva em face de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos 

e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. No ID 22281648, este Juízo 

oportunizou às partes que indicassem provas pretendidas para deslinde 

do feito. A parte requerida Volksvagem do Brasil Industria de Veículos 

Automotores Ltda se manifestou no ID 23191113 pugnando pela produção 

de prova pericial. Já a parte autora pleiteou no ID 23213645 pela produção 

de prova testemunhal. A parte requerida Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 

24451413). Passa-se à decisão. Diante do exposto isso, defiro a 

produção de prova testemunhal, conforme pleiteado, frisando-se que o rol 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°,do CPC, indicando as que 

comparecerão independentemente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11 de maio de 2020, às 16h00, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. De igual modo, defiro a prova pericial pleiteada pela parte 

requerida e nomeio como perito judicial a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERICIAS LTDA, com endereço profissional sito à 

Avenida Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, 4º Andar – Bosque da 

S a ú d e ,  C u i a b á ,  M T ,  C E P :  7 8 0 5 0 - 0 0 0 ,  e m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, telefone para contato (65) 

3052-7636. Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam formular 

quesitos, eventualmente suplementares, e indicar assistentes técnicos ou 

arguam o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Após, 

intime-se o perito nomeado para manifestar eventual aceitação do 

encargo, no prazo de 05 (cinco) dias, e, se for o caso, apresentar 

proposta de honorários advocatícios, currículo com comprovação da 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Com a vinda 

da proposta de honorários, deverão as partes ser intimadas para, 

querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. Em sendo 

concordes, intime-se a parte requerida Volksvagen do Brasil Industria de 

Veículos Automotores Ltda para efetuar o depósito dos honorários 

periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o pagamento integral, 

determino que o perito nomeado seja intimado para designar a data, 

horário e local para o início dos trabalhos, com prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, para possibilitar a intimação das partes. Também deverá informar o 

prazo máximo para a conclusão da perícia. Com a manifestação do perito, 

intimem-se as partes para ciência da perícia designada. Instrua-se o ofício 

a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Ressalta-se que na confecção do laudo o perito deverá atentar-se para 

os requisitos estabelecidos no art. 473 do Novo Código de Processo Civil. 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000598-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1000598-57.2019.8.11.011 Aqui se tem ação de obrigação de 

fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Antônia Barboza da 

Silva em face de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos 

e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. No ID 22281648, este Juízo 

oportunizou às partes que indicassem provas pretendidas para deslinde 

do feito. A parte requerida Volksvagem do Brasil Industria de Veículos 

Automotores Ltda se manifestou no ID 23191113 pugnando pela produção 

de prova pericial. Já a parte autora pleiteou no ID 23213645 pela produção 
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de prova testemunhal. A parte requerida Trescinco Distribuidora de 

Automóveis Ltda deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 

24451413). Passa-se à decisão. Diante do exposto isso, defiro a 

produção de prova testemunhal, conforme pleiteado, frisando-se que o rol 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°,do CPC, indicando as que 

comparecerão independentemente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11 de maio de 2020, às 16h00, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. De igual modo, defiro a prova pericial pleiteada pela parte 

requerida e nomeio como perito judicial a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERICIAS LTDA, com endereço profissional sito à 

Avenida Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, 4º Andar – Bosque da 

S a ú d e ,  C u i a b á ,  M T ,  C E P :  7 8 0 5 0 - 0 0 0 ,  e m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, telefone para contato (65) 

3052-7636. Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam formular 

quesitos, eventualmente suplementares, e indicar assistentes técnicos ou 

arguam o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Após, 

intime-se o perito nomeado para manifestar eventual aceitação do 

encargo, no prazo de 05 (cinco) dias, e, se for o caso, apresentar 

proposta de honorários advocatícios, currículo com comprovação da 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Com a vinda 

da proposta de honorários, deverão as partes ser intimadas para, 

querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. Em sendo 

concordes, intime-se a parte requerida Volksvagen do Brasil Industria de 

Veículos Automotores Ltda para efetuar o depósito dos honorários 

periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o pagamento integral, 

determino que o perito nomeado seja intimado para designar a data, 

horário e local para o início dos trabalhos, com prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, para possibilitar a intimação das partes. Também deverá informar o 

prazo máximo para a conclusão da perícia. Com a manifestação do perito, 

intimem-se as partes para ciência da perícia designada. Instrua-se o ofício 

a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Ressalta-se que na confecção do laudo o perito deverá atentar-se para 

os requisitos estabelecidos no art. 473 do Novo Código de Processo Civil. 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000431-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARIE LUSTIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos: 1000431-74.2018.8.11.011 Aqui se tem ação de obrigação de 

fazer c/c tutela de urgência proposta por ROSEMARIE LUSTIG em 

desfavor de MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE. No ID 24697730, este 

Juízo oportunizou às partes que indicassem provas pretendidas para 

deslinde do feito. A parte autora se manifestou no ID 28140543 pugnou 

pela oitiva do autor. Já a parte requerida pleiteou no ID 28453730 pela 

produção de prova testemunhal, bem como de prova pericial. No 

documento de ID 27947038 foi colacionada decisão proferida nos autos do 

Agravo de Instrumento ora interposto, ocasião em que foi indeferido o 

pedido de efeito suspensivo. Passa-se à decisão. Considerando o 

indeferimento do pedido de efeito suspensivo pelo E. TJMT, em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e perícia médica. Diante 

disso, defiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da 

parte autora, conforme pleiteado, frisando-se que o rol deverá ser juntado 

aos autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos 

do art. 357, §4°,do CPC, indicando as que comparecerão 

independentemente de intimação e aquelas que exigirão a diligência 

intimatória. Expeça-se mandado para intimação do autor, devendo constar 

no documento que, se a parte, pessoalmente intimada para prestar 

depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer 

ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maio de 

2020, às 15h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. De igual modo, defiro a prova pericial pleiteada pela 

parte requerida e nomeio como perito judicial a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERICIAS LTDA, com endereço profissional sito à 

Avenida Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, 4º Andar – Bosque da 

S a ú d e ,  C u i a b á ,  M T ,  C E P :  7 8 0 5 0 - 0 0 0 ,  e m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, telefone para contato (65) 

3052-7636. Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam formular 

quesitos, eventualmente suplementares, e indicar assistentes técnicos ou 

arguam o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Após, 

intime-se o perito nomeado para manifestar eventual aceitação do 

encargo, no prazo de 05 (cinco) dias, e, se for o caso, apresentar 

proposta de honorários advocatícios, currículo com comprovação da 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Com a vinda 

da proposta de honorários, deverão as partes ser intimadas para, 

querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias, devendo 

o Município de Mirassol D’Oeste informar, na oportunidade, se possui 

dotação orçamentária para adiantar os honorários, conforme disposição 

do art. 91, §1º do CPC. Não havendo previsão orçamentária no exercício 

financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos 

no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se 

encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público (§2º, art. 91, 

do CPC). Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes 

e agendar data e hora para realização da perícia, com prazo razoável 

entre a designação e sua realização. Intime-se as partes, sendo a autora 

por meio de seu advogado constituído, e a requerida mediante remessa 

dos autos, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Indefiro o depoimento pessoal do autor, 

eis que não é cabível o depoimento pessoal de uma parte pedida por ela 

mesma. Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003023-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003023-57.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

EDILZA ALVES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Considerando a justificativa apresentada no 

documento de ID 27252510, redesigno a audiência para o dia 18 de maio 

de 2020, às 13h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000216-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000216-64.2019.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural, com pedido de tutela 

de urgência. A inicial foi recebida ocasião em que foi indeferido o pedido 

liminar (ID 18017261). Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, alegando como prejudicial de mérito a prescrição das 
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parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação (ID 

19258374). A parte autora apresentou réplica no ID nº. 20412690. 

Vieram-me conclusos. É O RELATO. DECIDO. Inicialmente, verifico que o 

requerido arguiu como prejudicial de mérito a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Analisando 

os autos, verifica-se que a preliminar em questão confunde-se com o 

mérito e com ele será apreciada. Assim, declaro o feito saneado e como 

pontos controvertidos fixo a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. Para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de maio de 2020, às 14h00, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que o rol deverá ser juntado 

aos autos em até 15 (quinze) dias antes da data da audiência, nos termos 

do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Intime-se a parte 

requerente através de seu patrono. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001405-77.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1001405-77.2019.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. Analisando os autos, 

verifica-se que a preliminar arguida em sede de contestação pela 

autarquia requerida confunde-se com o mérito e com ele será apreciada. 

Assim, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 18 de maio de 2020, às 15h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

(quinze) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do 

CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória. Intime-se a parte requerente 

através de seu patrono. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1000189-81.2019.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. Analisando os autos, 

verifica-se que a preliminar arguida em sede de contestação pela 

autarquia requerida confunde-se com o mérito e com ele será apreciada. 

Assim, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 18 de maio de 2020, às 15h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000245-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Auto: 1000245-17.2019.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão de 

auxílio doença cumulada com aposentadoria por invalidez de trabalhador 

rural. Analisando os autos, verifica-se que a preliminar arguida em sede 

de contestação pela autarquia requerida confunde-se com o mérito e com 

ele será apreciada. Assim, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos fixo a efetiva existência de atividade rural em regime de 

economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de maio de 2020, às 16h00, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos 

em até 15 (quinze) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 

357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Intime-se a parte 

requerente através de seu patrono. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004088-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARISA DE BRITO MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1004088-87.2019.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como 

se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária gratuita. 

Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a parte 

autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 18 de maio de 2020, às 16h30, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 
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vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000431-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARIE LUSTIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos: 1000431-74.2018.8.11.011 Aqui se tem ação de obrigação de 

fazer c/c tutela de urgência proposta por ROSEMARIE LUSTIG em 

desfavor de MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE. Na decisão contida em ID 

29047943, constou, por erro material, que o depoimento pessoa da parte 

teria sido deferido. Contudo, deve prevalecer a parte final onde constou o 

indeferimento, permanecendo a fundamentação lá exposta. Por isso, 

corrido o erro material para manter indeferimento do depoimento pessoal. 

Mirassol D'Oeste Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000146-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR TEIXEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Processo n. 

1000146-47.2019.8.11.0011 Requerente: VALDIR TEIXEIRA DE 

CARVALHO Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Valdir Teixeira de 

Carvalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o restabelecimento do direito ao recebimento de aposentadoria por 

invalidez. O requerente aduziu ser filiado ao Regime Geral da Previdência 

Social na qualidade de empregado. Relatou o autor ter sido acometido por 

moléstias que o incapacitaram para exercício de suas atividades laborais. 

Asseverou ainda ter sido beneficiado com a aposentadoria por invalidez 

através dos autos sob o código 190338, todavia, durante a revisão pericial 

administrativa foi constatada capacidade laborativa, o que seria inverdade, 

pois estaria incapacitado desde a data de 21/08/2013. Diante de tais 

asserções, o autor pugnou pelo restabelecimento de aposentadoria por 

invalidez. A liminar foi concedida em ID n. 17782287. Citado, o requerido 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica. Na sequência, foi 

designada perícia médica. Realizado o ato e instadas a se manifestarem 

quanto ao laudo pericial, o requerido propôs acordo, entretanto, a autora 

recusou, pugnando pelo prosseguimento do feito. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, HOMOLOGO o 

laudo pericial contido em ID n. 25264902, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. Ademais, o requerido 

arguiu prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que o benefício de auxílio-doença da requerente foi 

cessado administrativamente em 30/11/2018 e o ajuizamento da ação se 

deu em 30/01/2019, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. 

Verifica-se que o requerente pleiteia o restabelecimento de aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que o 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

especial do requerente, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia aposentadoria por invalidez, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. Além do 

mais, indicou os autos sob o código 190338, o qual concedeu ao autor o 

benefício de aposentadoria por invalidez, realizado audiência de instrução 

de julgamento com a inquirição de duas testemunhas, as quais foram 

uníssonas para a comprovação da qualidade de segurado especial. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e 

PERMANENTE. Nesta senda, como já salientado, o segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Confirmo a 

liminar outrora deferida, determinando à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-15, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 
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(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000062-12.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

SERGIO CANATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P MENDONCA (REU)

 

Código: 1000065-12.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de usucapião, 

ajuizada por MARIA APARECIDA DE SOUZA e SERGIO CANATTO em face 

de P. MENDONÇA. Preliminarmente, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias, o réu em lugar incerto e dos eventuais 

interessados, para contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contendo as advertências legais. Intime-se por via postal, para que 

manifestem interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados e dos Municípios, nos moldes do artigo 943, do Código 

de Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Às providências. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003485-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1003485-14.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação previdenciária. 

MARIA APARECIDA SANTOS propôs a presente demanda buscando o 

restabelecimento de aposentadoria do benefício de auxílio-doença e, caso 

constatado a incapacidade permanente, a conversão em aposentadoria 

por invalidez com acréscimo de 25% sobre o valor do benefício. A 

requerente aduziu ser portadora de graves problemas nos membros 

inferiores - (CID 10 S 72.9 - Fratura do fêmur, parte não especificada e CID 

10 M 84.1 - Ausência de consolidação da fratura (pseudo-artrose com 

sequela de fratura exposta de fêmur à esquerda, evoluindo com 

pseudoartrose atrófica de fêmur à esquerda; encurtamento de 08 (oito) 

centímetro inferior esquerdo - , quadro clínico que a incapacita para 

exercer suas atividades laborativas. Relatou ter pedido a prorrogação do 

benefício em 02/08/2018, o que foi negado com a consequente cessação 

do benefício em 12/12/2018. Discorreu que, em que pese a decisão 

administrativa da benesse, a incapacidade não teria cessado, razão pela 

qual pugnou pela concessão de tutela de urgência para o fim de que a 

requerida restabeleça desde logo o benefício de forma integral. 

Analisando os autos, os documentos médicos acostados pela parte autora 

em ID n.2414699 demonstram a incapacidade alegada, bem como 

demonstram a necessidade de permanecer afastada do ambiente de 

trabalho em prol de melhor prognóstico. Isso porque há atestado médico 

sugerindo o afastamento laboral por tempo indeterminado, a saber: “a 

paciente apresenta limitação de mobilidade e de atividades de vida diária; 

apresenta ainda limitação definitiva devido à restrição para permanecer 

longo períodos em pé e deambular longas distâncias, há restrição física 

para o trabalho, no que se refere à atividades que envolvam o uso do 

membro inferior esquerdo, necessita do auxílio de muletas auxiliares para 

locomoção, por tempo indeterminado” (SIC). Assim, verifica-se que foram 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam a probabilidade do direito, verificada pelos exames 

apresentados, e o perigo de dano, haja vista a incapacidade laborativa 

para adquirir meios para sua subsistência. Desta feita, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao INSS que proceda com 

o restabelecimento integral do benefício de auxílio-doença desde a data do 

indeferimento administrativo. Via de consequência, determino que a 

Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que implante 

o benefício previdência objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. O descumprimento injustificado desta ordem implicará em execução 

de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, bloqueio do 

montante devido nas contas do ente público e remessa das peças 

necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao manejo 

da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como para 

adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Assinalo, por oportuno, que deixo de designar audiência preliminar de que 

trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos dessa 

natureza, o réu, tratando-se de Fazenda Pública, não concilia e nem 

transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas 

representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito constitucional da parte autora. Em prosseguimento, 

determino que seja procedida a citação da autarquia requerida, mediante 

remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de 

pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte requerida 

apresentar, desde logo, quesitos e indicar assistente técnico. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Assim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, 

e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Por fim, elaborado o laudo e anexado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos para saneamento do feito. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVES MANOEL DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALVES MANOEL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000034-44.2020.8.11.0011 

AUTOR(A): FERNANDA ALVES MANOEL DUTRA REU: ADRIANO ALVES 

MANOEL Aqui se tem Ação Declaratória de Indignidade ajuizada por 

Fernanda Alves Manoel Dutra em face de Adriano Alves Manoel ambos 

qualificados nos autos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Apensem-se aos autos n. 1292-77.2018.811.0011, Código 258756. 

CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000081-18.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000081-18.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, tem a autarquia executada o prazo de 30 (trinta) dias para, 

se quiser, nos próprios autos, impugnar a execução pretendida pela parte 
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exequente. Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa 

dos autos. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000129-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REQUERIDO)

 

Código: 1000129-74.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de ANTONIA BARBOZA DA SILVA, todos devidamente qualificados. 

Consta nos autos que as partes entabularam contrato de alienação 

fiduciária de um veículo automotor identificado como: “Marca 

VOLKSWAGEN, modelo CROSSFOX TFLEX, chassi n.º 

9BWAL45Z4H4048721, ano de fabricação 2017 e modelo 2017, cor 

BRANCA, placa QCA2045, Renavam 01118847641 (Doc. anexo)”. Os 

autos registram que a parte requerida tornou inadimplente do valor 

remanescente de R$55.176,52 (cinquenta e cinco mil e cento e setenta e 

seis reais e cinquenta e dois centavos). A parte requerente notificou a 

parte requerida por meio de carta registrada com aviso de recebimento, 

acerca da mora no adimplemento de suas obrigações decorrentes do 

contrato de alienação fiduciária. Diante da inércia da parte requerida e 

diante do esgotamento dos meios para obter o pagamento do débito, a 

parte requerente ajuizou presente ação em que pediu a tutela de urgência 

consistente em busca e apreensão do bem dentre outras consequências 

decorrentes da mora. É o relatório. Decido. O Decreto-lei 911/1969 

estabelece, no artigo 3º, que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Sendo assim, 

tendo ficado demonstrada a mora por meio da notificação extrajudicial, 

defiro a liminar e determino a expedição de mandado de citação e de 

busca e apreensão do veículo automotor objeto desta ação. Caso o bem 

seja encontrado e apreendido, expeça a Secretaria deste Juízo ofício ao 

DETRAN requisitando a suspensão da cobrança e no apontamento de 

quais débitos relacionados ao RENAVAM, bem como, caso o bem seja 

apreendido, expeça ofício à Secretaria Estadual da Fazenda de Mato 

Grosso, requisitando a abstenção na cobrança de eventuais débitos 

relativos a IPVA incidentes sobre o bem. Deverá a Secretaria deste Juízo 

fazer constar no mandado de busca e apreensão, além de outras 

faculdades e advertências dirigidas à parte requerida, que o devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor do proveito econômico obtido com esta demanda. 

Poderá o senhor oficial de justiça usar as faculdades previstas no artigo 

212 do Código de Processo Civil e utilizar de reforço policial caso seja 

demonstrada a necessidade, ficando também autorizado arrombamento 

caso se sobreponha obstáculo para a apreensão do bem. Em tempo, 

deverá o meirinho, no ato da citação da parte requerida, cientifica-la que 

de que esta dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da 

liminar, para purgar a mora, efetuando o pagamento integral do débito, 

caso contrário a propriedade se consolidará em favor do requerente. 

Outrossim, o prazo para a apresentação de defesa é de 15 (quinze) dias, 

a contar do cumprimento da liminar. Cumpra-se. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. (assinado e datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001431-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Cód. 1001431-12.2018.8.11.0011 Considerando a pendência de realização 

de estudo social no ambiente familiar da autora, conforme determinado em 

ID n. 15628798, nomeio para atuar nestes autos, juntamente com a 

psicocóloga deste juízo, a Assistente Social a Sr.ª Luciana Cristina 

Claudino de Miranda, CRESS 5005, para tanto fixo como honorários o valor 

de R$200,00 (duzentos reais), a ser custeado pelo Estado. Às 

providências. Mirassol D’ Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003711-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

Processo n.º 1003711-19.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação anulatória c/c 

tutela de urgência antecipada ajuizada por ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A em desfavor de MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE E 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – 

PROCON – MIRASSOL D´OESTE - MT. Aduziu a parte que a coordenadoria 

municipal de proteção e defesa do consumidor arbitrou a sanção 

pecuniária no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), valor que, 

segundo o autor, seria exorbitante e desproporcional à infração cometida. 

Verberou ainda que a sanção adveio da negativa de amparo securitário 

em relação ao furto do telefone celular da consumidora Priscila Nogueira 

Patrício, pois a natureza do furto não estaria prevista no contrato do 

seguro, ferindo dispositivos do diploma consumerista. Por fim, requereu a 

concessão de liminar para que este Juízo determine a suspensão da 

decisão que arbitrou a mencionada multa e eventual inscrição do nome da 

empresa autora na Dívida Ativa e acaso já inscrita, a imediata revogação 

ou retirada, sob pena de multa diária aos requeridos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais 

sejam: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Assim, numa análise sumária, além de não ser certa a 

probabilidade do direito, por depender de mais madureza da ação, não foi 

demonstrada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É 

que o autor fundamentou seu pedido de tutela de urgência unicamente nas 

mesmas teses elegidas como mérito da causa. Além disso, o risco do 

peso de uma multa administrativa e o perigo da inserção do nome da 

instituição financeira nos cadastros de proteção de crédito não são, por si 

sós, causas justificadoras da tutela de urgência, como quer fazer crer a 

parte autora. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

podendo ser revista a qualquer tempo. Por conseguinte, esclareço que 

deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código 

de Processo Civil porque, em feitos contendo como partes as Fazendas 

Públicas, a designação de audiência apenas representaria mais 

morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

constitucional do autor quanto ao princípio do prazo razoável do processo. 

Citem-se e intimem-se os requeridos para que, querendo, apresentem 

resposta à ação, no prazo legal. Após, com o transcurso do prazo, ao 

autor para apresentação de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Empós, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Mirassol D’Oeste-MT. (assinado digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. 

A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003245-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. C. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003245-25.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: VALDINEI PEREIRA CLUBE REQUERIDO: ANTONIO ALVES 

DA COSTA FILHO Considerando pedido retro, DETERMINO as seguintes 

providências: I) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD 
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requisitando o endereço atualizado da parte executada ANTONIO ALVES 

DA COSTA FILHO, inscrita no CPF n. 962.072.053-91. II) Com a vinda das 

informações positivas ou negativas, à exequente para pugnar o que 

entender de direito. Com o transcurso do prazo, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239513 Nr: 2524-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias, informe nos autos se pretende adjudicar ou alienar 

judicialmente o bem penhorado, nos termos dos artigos 876 e 880 , ambos 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251661 Nr: 3922-43.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Guidini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Guidini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cordeiro Pissolato - 

OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar a advogada nomeada para a autora que encontra-se nesta 

secretaria da 2ª vara a certidão de honorários a vossa disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225383 Nr: 4544-30.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215203 Nr: 2893-60.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juliano Cristian Claudino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003266-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

Código: 1003266-98.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face de Município de Curvelândia/MT e Vasconcelos 

de Moraes Advogados Associados, ambos devidamente qualificados. O 

autor alega que, segundo restou apurado no procedimento investigativo 

incluso, Sidinei Custódio da Silva, prefeito de Curvelândia - MT, e 

Vasconcelos de Moraes Advogados Associados, representada por 

Edmilson Vasconcelos de Moraes, teriam praticado atos irregulares contra 

a Administração Pública. Narra a inicial que no ano de 2018 foi instaurado 

Inquérito Civil (n. 05/2019), a fim de apurar suposta prática de violação aos 

princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, 

bem como de lesão ao patrimônio público, nos atos de gestão e 

contratação de sociedade de advogados para defender os interesses da 

administração pública. Aduz o Ministério Público que, o ente municipal, a 

princípio, teria informado a disponibilidade de cargo efetivo para advogado, 

todavia, após a exoneração do servidor à época, referido cargo 

permaneceu vago, pois houve a desistência dos demais classificados no 

último concurso público 01/2014. Argumenta que após a instauração do IC 

n. 05/2019, novas informações foram requisitadas à municipalidade, 

oportunidade que asseverou a existência de cargo em comissão de 

Assessor Jurídico, além do cargo efetivo ora mencionado. Sustenta ainda 

o Parquet que, a municipalidade estaria querendo omitir todas as 

informações requisitadas, pois encaminhou documentação a respeito de 

contratação da sociedade de advogados por meio do Pregão Presencial n. 

06/2019, burlando a regra constitucional de concurso público. Não 

obstante, também apresentou a lista de todos os advogados contratados 

antes da licitação e com a dispensa dela. Ademais, narra que a empresa 

jurídica requerida VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS foi contratada para prestação de serviços de assessoria e 

consultoria jurídica para atendimento das necessidades do Município de 

Curvelândia/MT, o que violaria, em tese, a regra do concurso público. 

Assim, postulou pela concessão de liminar para o fim de determinar a 

suspensão da contratação da sociedade de advogados em questão e a 

realização de concurso público no prazo de 30 (trinta) dias e no mérito, 

requer o reconhecimento da nulidade da contratação, devendo a 

municipalidade promover concurso público para o cargo de procurador. 

Com a inicial vieram os documentos relativos ao Inquérito Civil. Instados, os 

requeridos manifestaram defesa em ID n. 24380041, defendendo a 

legalidade da contratação dos serviços advocatícios e a inexistência de 

atos irregulares apontados pelo autor. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. A Lei Federal n. 8.437/92, em seu artigo 

1º, § 3º, dispõe que não será cabível, contra atos do poder público, 

medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Todavia, 

a jurisprudência já é pacífica em reconhecer a admissibilidade da 

concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do 

poder público, apesar da limitação legal apresentada. Ressalta-se que a 

admissibilidade da medida se opera exclusivamente em casos 

excepcionais, com o propósito de confirmar a garantia constitucional da 

devida tutela jurisdicional, aplicando-se aos casos em que a sua negação 

poderia culminar com o definhamento do direito ou de definida situação 

fática. Nesse sentido: “Sem embargos, o parágrafo 3º, do artigo 1º, da Lei 

n.º 8.437/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do 

Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham 

nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação principal. 

Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. 

Deve o intérprete da norma jurídica buscar o sentido que a mesma visa a 

atingir no cenário da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte 

criadora do direito, abrindo espaço para as grandes conquistas da 

humanidade, com olhos nos princípios modernos da efetividade 

processual e da instrumentalidade, que recomendam o desprezo a 

formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais. Dentro dessa visão 

teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos 

Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares 

de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus 

bonis iuris e do periculum in mora e sempre que a provisão requerida seja 

indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele 
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incompatível com a demora na prestação jurisdicional.” (STJ - 1ª Turma, 

REsp. 180.948/PR, rel. Min. Vicente Leal, julgado em 14/12/2000, publicado 

em 19/2/2001) (negrito nosso) Diante do supracitado, resta evidente que, 

ante a ineficácia do Poder Executivo em garantir os direitos mais 

fundamentais do cidadão, imperiosa e legítima se faz a intervenção do 

Poder Judiciário com o fito de sejam cumpridos os ordenamentos 

constitucionais. O pedido em apreço não se enquadra na hipótese do art. 

300 do CPC/15, segundo o qual é possível ao juiz conceder tutela de 

urgência de cunho satisfativo, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim sendo, o deferimento da liminar depende da 

comprovação de dois requisitos: o fumus boni iuris (consistente na 

caracterização da fraude imputada ao demandado) e o periculum in mora 

(caracterizado pela demonstração do relevante fundamento jurídico que 

informe a lesão à administração pública). A análise dos autos revela que o 

pedido de tutela de urgência funda-se na tese de que não seria possível a 

contratação de advogado ou escritório de advocacia sem a prévia 

realização de concurso público. No entanto, é lícita a contratação de 

serviços de assistência jurídica por ente público, por meio de prévia 

licitação, para alguns casos excepcionais, não sendo exigida a prévia a 

realização de concurso público em absoluto, para quaisquer situações. 

Nesse prisma, o próprio autor informou que o município contratou a 

sociedade de advogados requerida por meio licitatório. Nessa medida, ao 

aplicar sua tese ao caso concreto, o Ministério Público deixou de 

demonstrar que a contratação objeto destes autos estaria fora das 

exceções permitidas. Ademais, o fundamento do seu pedido de tutela de 

urgência confunde-se com as alegações que dependem da instrução 

processual para melhor exame. Por isso, estando ausente o requisito da 

probabilidade do direito, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação, tendo em vista que 

o litígio em comento versa sobre direito sobre o qual não se admite 

autocomposição, inteligência do art. 334, §4º, inciso II do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do 

NCPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000514-22.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FRANCISCA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA 

ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: ICATU SEGUROS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 12/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000518-59.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JURANDI ALVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON DOS REIS SILVA 

POLO PASSIVO: JULIO CESAR DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

13/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000521-14.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CARLA ANDREIA 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 13/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-81.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000523-81.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GERALDO 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA 

ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: ACE SEGURADORA 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 13/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000526-36.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GERALDO 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA 

ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: PAULISTA - 

SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 13/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Av. Joaquim 
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Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-65.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000537-65.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GERALDO 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA 

ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 13/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-35.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000539-35.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:SIMONE 

APARECIDA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 13/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-20.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DJUNIOR CLEBER GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000540-20.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:DJUNIOR CLEBER 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 13/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002392-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.29594037, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 591505-8, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002518-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON COSTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 591670-4, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 29685962.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000352-32.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RIGONI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 29604102, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 591203-2, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-69.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.29684279, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 591510-4 e 591513-9, 

consoante determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000552-34.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JOAQUIM DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 13/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001676-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação do advogado da parte autora, 

acerca da R. Decisão/Sentença de Id. 29335517, bem como do extrato 

Renajud juntado ao id. 29877497.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 12/05/2020 às 

17:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-81.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 13/05/2020 às 

15:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 13/05/2020 às 

15:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 13/05/2020 às 

14:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-65.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 13/05/2020 às 

16:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-20.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DJUNIOR CLEBER GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 13/05/2020 às 

17:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 13/05/2020 17:30 

horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, 

deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que 

compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do 

dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272483 Nr: 3101-68.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, MANTENHO a decisão incólume, pelos 

seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva. 

Aguarde- se a realização do depoimento especial designado para o dia 

28.04.2020, às 15h00mim e audiência de instrução e julgamento para o dia 

12.05.2020, às 13h30min. Proceda com o necessário para a realização da 

oralidade, conforme determinado à fl. 253/255.Ciência ao Ministério Público 

e a Defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272620 Nr: 3178-77.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ferreira da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, MANTENHO a decisão incólume, pelos 

seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva. Dê-se 

vista a defesa do acusado para que apresente suas alegações finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, autos conclusos para prolação de 

sentença. Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272982 Nr: 3387-46.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welligton Gomes Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anne de Fatima Pedrosa de 

Araujo - OAB:174149

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, MANTENHO a decisão incólume, pelos 

seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva. 

Aguarde- se a realização de audiência designada para o dia 10.03.2020, 

às 18h00mim. Proceda com o necessário para a realização da oralidade, 

conforme determinado à fl. 79.Ciência ao Ministério Público e a Defesa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 273643 Nr: 3711-36.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSADABE CHAVES 

CAETANO - OAB:22515/O

 Ante o exposto, resta evidente a necessidade de prisão preventiva para 

garantia da ordem pública, para garantir a instrução criminal, assim como 

para garantir a execução das medidas de proteção deferidas em favor da 

vítima. Quanto à alegação de que em caso de eventual condenação o 

condenado já teria cumprido a pena, verifico que tal alegação não merece 

ser apreciada neste momento. Isso porque, não se pode ter por base 

apenas a pena mínima cominada aos delitos, sendo necessária a análise 

de inúmeras outras circunstâncias que são analisadas após a instrução 

processual para se saber a pena aplicada. Partir do raciocínio proposto 

pela defesa, é presumir uma condenação futura e a pena fixada, o que é 

inconcebível nos autos de uma ação penal.Por fim, “as condições 

pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a 

decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” 

(TJMT. Enunciado 43).Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de José de Jesus Silva, 

mantendo-se a prisão preventiva nos termos da deliberação anterior e 

também nos termos dos fundamentos agora expostos. II- Das disposições 

finaisAguarde- se a realização de audiência designada para o dia 

19.05.2020, às 14h00mim. Proceda com o necessário para a realização da 

oralidade, conforme determinado à fl. 121.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274341 Nr: 74-43.2020.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Severiano Ramos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Certifico que procedo com intimação da advgada Maria Aparecida Alves 

de Oliveira Leite, a fim de apresentar defesa prévia do réu José Severiano 

Ramos dos Santos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263981 Nr: 3615-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe da Silva Freitas, Adriano de Oliveira, 

Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B, Victor 

Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 Certifico e dou fé, que procedo a intimação do patrono dos réus, Dr. 

Victor Thiago Marques Ochiucci, a fim de manifestar acerca do teor da 

decisão de fls. 223 e certidão de fls. 222.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87076 Nr: 3138-06.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB, AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87076 Nr: 3138-06.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB, AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Fiagril Ltda em 

desfavor de Mauro Luiz Borsato e Adiana Nogarolli.

 Diante do teor da manifestação e documentos de fls. 107/112, 

DETERMINO a expedição de mandado de constatação a ser cumprido por 

Oficial de Justiça no imóvel rural denominado Lote H, da Sessão B, do 

Loteamento Santa Rita, localizado no Município de Santa Rita do 

Trivelato/MT, para que o mesmo verifique se ali existe produto soja, em 

nome dos Executados, excedente ao produto dado em sede de penhor 

(21.949 sacas de soja) e livre de qualquer ônus.

 Em caso positivo, desde logo determino seja procedida a penhora e 

avaliação do produto penhorado.

 Realizada à penhora e avaliação, intime-se a parte Executada, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76791 Nr: 392-05.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.L. Comércio de Tecidos Ltda - ME, Alexandre 

Lopes de Oliveira, Adriana da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

comprovante do pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92106 Nr: 1254-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice de Oliveira Cambri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Fernandes - Me, Micael Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113479 Nr: 520-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Alberto Pasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.C.H. DE ARAUJO - ME, Luiz Carlos Honorato 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 130813 Nr: 2911-74.2019.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ, AdSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da gratuidade da justiça, conforme art. 98 do Código de 

Processo Civil.

Considerando que os Requeridos residem em comarca distante, e 

vislumbrando-se a possibilidade de solução do feito sem a necessidade de 

designação de audiência de conciliação, DEIXO de designar a solenidade.

 CITEM-SE os Requeridos, por meio de carta precatória, para, querendo, 

contestarem a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil.

 No que concerne a citação da parte Requerida, deve a Secretaria Judicial 

guardar observância a ordem legal disposta no art. 246 do Código de 

Processo Civil, salvo se houver pleito da parte Requerente em contrário.

Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção 

das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

O cumprimento do mandado realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92470 Nr: 1493-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA CONCEIÇÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação pessoal da parte Executada, satisfeito o requisito para realização 

da citação por edital do Executado.

Assim, não obstante a falta de localização do referido Executado por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino que seja citado por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 830, § 2°, c.c. o 

art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106494 Nr: 4135-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ, AdSZ, PJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Hiroshi Iocohama - 

OAB:OAB/PR 16.791, Daniel Martins - OAB:OAB/PR 43.699, Leandro 

W. Michel - OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - 

OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sarah Nasser Paquer - 

OAB:23.658/O

 Vistos, etc.

De proêmio, determino a intimação da parte Inventariante, por meio de seu 

procurador, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos a matrícula do imóvel descrito na inicial.

No mais, defiro o pedido de fl. 117 e determino a expedição de ofício à 

Fazenda Celestina/Bom Futuro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com o depósito judicial dos valores relativos às verbas 

rescisórias e comissão de lavoura cabíveis ao “de cujus” Paulo José Zioli.

O referido ofício deverá ir acompanhado dos documentos de fls. 19/31 e 

82v, sob pena de crime de desobediência.

 Após, transcorridos os prazos acima, com ou sem manifestação, os 

autos ficarão suspensos até que o deslinde do feito de Código n. 106494 

(apenso).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115896 Nr: 1780-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETO ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA, 

MARIO TEIJI SHIGUEMATSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso em desfavor de 

Projeto Assessoria Agronômica Ltda e Mario Teiji Shiguematsu.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 68/71, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 68/71 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o artigo 

924, III, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme constou no acordo, 

respeitando o artigo 90, § 3°, do Código de Processo Civil, somente para 

custas finais.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 16492 Nr: 31-71.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CA-FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC, MMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução proposta pelo C. Vale – 

Cooperativa Agroindustrial em desfavor de Marcio Aparecido Cocato e 

Maurilio Martins Cocato.De proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo 

Exequente para pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado 

grande êxito, quando, então, postulou pela requisição das Declarações de 

Operações Imobiliária – DOI da parte Executada.Releva notar, que o 

Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes assentou 

posicionamento acerca da desnecessidade de se esgotar todas as vias 

sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas Informatizados 

(Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do crédito 

executado, inclusive sobre precedente dos recursos repetitivos.Desta 

forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita Federal, 

requisitando cópia das últimas Declarações de Operações Imobiliária - DOI 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 170, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo, bem como proceder em 

observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.De mais a mais, determino à 

expedição de alvará judicial para liberação de valores, guardando 

observância aos dados bancários informados no pleito à fl. 170.Assim, 

intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78745 Nr: 1991-76.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSF, SDdSF, BdGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Extrai-se dos autos que os Alimentandos atingiram a maioridade no curso 
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do processo, ou seja, nos dias 01.02.2018, e 23.02.2020, razão pela qual 

se faz necessária à regularização processual, consoante se infere do 

seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTORES QUE ATINGIRAM A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Impõe-se a regularização da 

representação processual quanto ao autor que atingiu a maioridade, sob 

pena de extinção da demanda. Assim, na ausência da devida 

regularização da representação processual, configurada a inércia da 

parte, cumpre extinguir o feito. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 

EXTINGUIR A DEMANDA.” (Apelação Cível Nº 70057583320, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Julgado em 16/10/2014).

Releva notar que, conforme preceitua a Súmula 358 do STJ, “o 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeita a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos”.

Assim, ocorrendo a maioridade, não pode o Alimentante deixar de 

prestá-la quando entender necessário, devendo, antes disso, conceder o 

à Alimentanda o direito de manifestar-se sobre a possibilidade de prover o 

próprio sustento.

Deste modo, SUSPENDO o processo, nos termos do art. 76 do Código de 

Processo Civil e DETERMINO a intimação pessoal dos Alimentandos Dioni 

Silva Félix e Samira Diana da Silva Félix para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize a representação processual, sob pena de extinção do 

feito.

Em igual prazo, deveram manifestar se possuem condições financeiras de 

prover o próprio sustento.

Transcorrido o prazos assinalado, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40157 Nr: 3121-14.2008.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Mãe Margarida S/A, Sigmar Krug Horbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S.A, Lairto João Sperandio, 

Anédio Aparecido Tosta, Erney Martins Sperandio, Lourival Antônio 

Sperandio, Marilda Garofalo Sperandio, Donizete Aparecido Candido 

Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B, João Celestino Correa da Costa Neto - OAB:MT 4611-A, 

Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - 

OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:MT 14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2.297

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro, ajuizada por Fazenda Mãe 

Margarida S/A. e Sigmar Krug Horbach – Assistente – em face de Banco 

Sistemas S/A (Banco Bamerindus do Brasil S.A), Donizete Aparecido 

Candido Narciso, Anédio Aparecido Tosta, Erney Martins Sperandio, Lairto 

João Sperandio, Lorival Antonio Sperandio, Marilda Garofalo Sperandio, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

 Citem-se os Embargados Anédio Aparecido Tosta e Donizete Aparecido 

Candido Narciso, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

impugnação.

Atente-se a embargante para o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado de citação, se necessário.

Por fim, certifique-se a secretaria acerca da apresentação de defesa dos 

Embargados citados às fls. 204/205.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70814 Nr: 3323-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Van Den Bylaardt, Victoria Alana Casarin, Luiz 

Pedro Franz, Gabriel Henrique Casarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rodrigues de Matos - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natanael José Rizzi - OAB:RS 

84.165, Rodrigo Luiz Andreatto - OAB:RS 66.843

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Requerente à fl. 80 dos autos, no tocante a 

liberação dos valores depositados nos autos para a parte Executada, 

guardando observância aos dados bancários informados à fl. 80.

Ademais, determino a suspensão dos autos com fundamento no art. 921, 

III, § 1°, do Código de Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido ou não sendo 

apresentados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 

2°, do art. 921, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71265 Nr: 3796-35.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFW(, GSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando a inércia do Executado, defiro o pedido de fls. 

58/59 e DETERMINO o protesto do título judicial, a fim de compelir o 

Executado a cumprir a obrigação alimentar, devendo ser expedida a ordem 

ao Tabelionato de Protesto de título desta Comarca, instruída com os 

documentos pertinentes, nos termos do art. 528, §1º do CPC.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, lançar 

o seu parecer, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72020 Nr: 521-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Henrique Garcia, Nilceia Carniatto Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilela Com. Cereais e Insumos Agricolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Ferreira Garcia - 

OAB:MT 7.142-B, Marcos Romério Carlos Sobrinho - OAB:MT 

6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Antonio Meda - 

OAB:PR 6320

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Luis Felipe Lammel, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73390 Nr: 1911-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdOM, TdOM, GDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que a Requerente Patrícia de Oliveira 

Miranda conta com 21 (vinte e um) anos de idade, a teor da cópia da sua 

carteira de identidade vista à fl. 11.

Assim, intime-se a parte Autora para que informe nos autos a existência 

de situação excepcional a fim de garantir o recebimento de verba 

alimentar, uma vez que a maioridade faz presumir a cessação do estado 

de necessidade, bem como que regularize sua representação processual, 

visto que até a apresente data está representada por sua genitora.

Do mesmo modo, a menor de idade G. D. de O. possui mais de 16 anos, 

devendo ser intimada pessoalmente para regularizar a representação 

processual, sob pena de extinção da demanda.

 Intimem-se. Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83005 Nr: 796-22.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Ferreira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

advogado, para que informe os dados bancários a fim de viabilizar a 

expedição de Alvará de liberação dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112562 Nr: 9-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Baldassarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o delineado às fls. 47/48, nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curadora especial à parte revel citada por hora certa, 

devendo o curador ser intimado para apresentar a manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Autora, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 131214 Nr: 1237-15.2008.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSB, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Ratifico todos os atos processuais já praticados.

Extrai-se dos autos que o Requerente atingiu a maioridade no curso do 

processo, ou seja, no dia 28.12.2017, razão pela qual se faz necessária a 

regularização processual, consoante se infere do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUTORES QUE ATINGIRAM A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Impõe-se a regularização da 

representação processual quanto ao autor que atingiu a maioridade, sob 

pena de extinção da demanda. Assim, na ausência da devida 

regularização da representação processual, configurada a inércia da 

parte, cumpre extinguir o feito. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA 

EXTINGUIR A DEMANDA.” (Apelação Cível Nº 70057583320, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Julgado em 16/10/2014).

Releva notar que, conforme preceitua a Súmula 358 do STJ, “o 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeita a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos”.

Deste modo, antes de receber a inicial, SUSPENDO o processo, nos 

termos do art. 76 do CPC e DETERMINO a intimação pessoal de Evelyn dos 

Santos Buche para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a 

representação processual, sob pena de extinção do feito.

Em igual prazo, deverá manifestar se possui interesse na continuidade do 

processo, informando, ainda, se dispõe de condições financeiras de 

prover o próprio sustento.

Transcorrido o prazos assinalado, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83640 Nr: 1190-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde em desfavor de Walter de Meira Garcia.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 87/88, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 87/88 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Ademais, determino a retirada das restrições importas à parte Executada, 

via sistema Renajud (fl. 82).

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19115 Nr: 282-89.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, Município 

de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Marica Aparecida Rocha 

(Empresário Individual), Construwater Construções Civis Ltda., JM 

Engenharia e Consultoria Ltda., Márcia Aparecida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 
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Nova Mutum - OAB:, Sem adv. - OAB:1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Maria Campos 

Muzzi - OAB:MT 13.160, Emerson Almeida de Souza - OAB:6387/MT, 

Lélio Teixeira Coelho - OAB:MT-2070 A, Marcelo Joventino Coelho 

- OAB:MT 5950-A

 Vistos em correição etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca da 

carta precatória às fls. 541/543, no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado novo endereço, proceda a secretaria com a citação dos 

Réus faltantes.

Caso omisso o Ministério Público, nova conclusão.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29158 Nr: 2051-64.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Michiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIARIO

COMARCA DE NOVA MUTUM – MT

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

Leilão Simultâneo – Presencial e Eletrônico

AUTOS Nº 2051-64.2005.811.0086 CÓDIGO: 29158

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença

 EXEQUENTE: RODRIGO MISCHIATTI (CPF 871.243.439-68)

EXECUTADO: PAULO FARUK DE MORAES (CPF 228.413.500-53)

CREDOR HIPOTECÁRIO: (INCOMEX) INCOGRAIN AGROCOMERCIAL E 

LOGÍSTICA LTDA (CNPJ 08.990.0510001-10).

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/10/2005

VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 21.639,19 (vinte e um mil seiscentos 

e trinta e nove reais e dezenove centavos) em 09 de Dezembro de 2019.

PRIMEIRA PRAÇA: 06/04/2020 às 13:30 horas, por preço não inferior ao 

da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 15/04/2020 às 13:30 horas, pela melhor oferta, exceto 

pelo preço vil, considerando como tal valor inferior a 50% (cinquenta por 

cento) do valor da avaliação.

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua das Helicônias, 444 N - Jardim das Orquídeas, Nova Mutum - 

MT, 78450-000 e pela rede mundial de computadores através do site 

www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial.

DESCRIÇÃO DO BEM:

 “Um lote de terras sob nº 34, integrante do denominado Projeto de 

Colonização Mutum, situado às margens da BR-163, neste município, com 

a área de 400,05 has (quatrocentos hectares e cinco ares), como abaixo 

se descreve: Confrontações: Frente BR-163; Fundo lote 35; Lado direito 

Estrada P-5; Lado esquerdo lote 42; ou norte lote 42; Sul Estrada P-5; 

Leste BR-163; Oeste Lote 35.” Matriculado sob o nº 525 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT.

De acordo com o Laudo de Avaliação o tipo de ocupação circunvizinha é 

de plantações, terras cultiváveis e Matas Nativas. Benfeitorias: Do total do 

imóvel, 125has (cento e vinte e cinco hectares) são terras cultiváveis, de 

lavoura e pasto; 275,5has (duzentos e setenta e cinco vírgula cinco 

hectares) de terras “in natura”. Solo: argiloso. Possui ainda as seguintes 

benfeitorias: 01 casa de alvenaria, a qual mede 240m²; 01 casa de 

alvenaria a qual mede 90m²; 01 barracão com estrutura metálica com 

120m²; 01 barracão com estrutura metálica com 1000m² e piso de cimento; 

01 poço artesiano de aproximadamente 100m²; 01 moega com capacidade 

para 1000 sacas; 02 caixas de espera com capacidade de 1000 sacas e 

1500 sacas respectivamente; 01 balança de braço eletrônica para 

100.000kg; 01 silo com capacidade de 25.000 sacas, marca Kepler Weber; 

01 secador da marca Comil, cuja capacidade de 25 toneladas; 02 

Pré-limpeza marca Comil com capacidade de 15.000kg.

Observação: O presente Edital será publicado na rede Mundial de 

computadores, no síto www.faleiloes.com.br. (art 887§ 2º).

 A matrícula do imóvel nº 525 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova 

Mutum/MT, encontra-se na integra no site do leiloeiro 

www.faleiloes.com.br.

 ÔNUS: Consta em Av.01 Termo de Responsabilidade de Averbação de 

Reserva Legal; Consta em R.04 Hipoteca em favor da (INCOMEX) Incograin 

Agrocomercial e Logística Ltda; Consta em Av.05 Penhora em favor de 

Rodrigo Mischiatti, processo nº 2051-64.2005.811.0086, código: 29158 da 

1ª Vara da comarca de Nova Mutum-MT.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 6.007.500,00 (seis milhões, sete mil e 

quinhentos reais) em 02/10/2018.

VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 6.306.844,59 (seis milhões 

trezentos e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e 

nove centavos) em 05/03/2020, de acordo com o site do TJDFT.

*Avaliação poderá ser atualizada até a data do leilão.

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não consta informação nos autos 

quanto a recursos pendentes de julgamentos.

LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 

019/2010 e Leiloeiro Rural, Famato nº 064/2013. Informações (65) 

3025-7500.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Arrematação/Arrematação pelos créditos 

(exequente): 5% sobre o valor da arrematação; Adjudicação (somente 

pela avaliação e sem disputa): 2,5% sobre o valor da avaliação suportada 

pelo exequente; Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação 

suportada pelo executado.

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial 

relativa à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária autorizada.

PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da arrematação, 

conforme previsto no artigo 895 § 1º do CPC/2015, exige-se o pagamento 

da 1ª (primeira) parcela à vista, de pelo menos 30% (trinta por cento) do 

valor do lance, devidamente acrescida da comissão do(a) leiloeiro(a), 

garantido por hipoteca do próprio bem, corrigidas por JUROS DA 

POUPANÇA, limitado a 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas, 

vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da arrematação, devendo o 

montante ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos 

autos a que se refere o bem arrematado, garantido por restrição sobre o 

próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos e bens moveis (exemplo de caução idônea: 

seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor 

da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não 

sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o 

pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, 

incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º do CPC). Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na 

pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) 

encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os 

interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou 

credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados 

forem: PAULO FARUK DE MORAES (EXECUTADO); (INCOMEX) INCOGRAIN 

AGROCOMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA (CREDOR HIPOTECÁRIO), das 

datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 
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826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidos no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Se o dia designado para o leilão 

for feriado, o mesmo realizar-se-á no dia útil subsequente 

independentemente de nova publicação.

Nova Mutum – MT - 6 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36928 Nr: 3223-70.2007.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Capocci, Terezinha Capocci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e 

Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13.700

 Vistos etc.

De proêmio, tendo em vista o pedido de habilitação dos herdeiros Carlos 

Augusto Capocci, Luiz Henrique Capocci e Marcos Alexandre Capocci 

(fls. 155/156 e 159/175), nos ditames dos arts. 687; 688, II; e 690, todos 

do Código de Processo Civil, cite-se a parte Requerida, para, querendo, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de habilitação.

Sem prejuízo, certifique a Sra. Gestora a existência de todos os 

documentos e atos apto a possibilitar o saneamento da ação de 

usucapião, devendo utilizar de atos ordinatórios para obtê-los, nos moldes 

da Ordem de Serviço sobre o tema.

Transcorrido o prazo assinalado para a parte Ré se manifestar e cumprida 

a diligência retro pela serventia, autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40158 Nr: 3124-66.2008.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Mãe Margarida S/A, Luiz Capocci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S.A, Lairto João Sperandio, 

Anédio Aparecido Tosta, Erney Martins Sperandio, Lorival Antonio 

Sperandio, Marilda Garofalo Sperandio, Donizete Aparecido Candido 

Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS, Rafael Pivetta 

Gavlinski - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:MT 14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2.297, Sem 

adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro, ajuizada por Fazenda Mãe 

Margarida S/A. e Luiz Capocci – Assistente – em face de Banco Sistemas 

S/A (Banco Bamerindus do Brasil S.A), Donizete Aparecido Candido 

Narciso, Anédio Aparecido Tosta, Erney Martins Sperandio, Lairto João 

Sperandio, Lorival Antonio Sperandio, Marilda Garofalo Sperandio, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Do compulso dos autos denota-se a ausência de comprovação da citação 

dos Requeridos Lairto João Sperandio, Anédio Aparecido Tosta e Donizete 

Aparecido Candido Narciso.

Assim, expeça-se nova missiva para a citação do embargado Lairto João 

Sperandio, observando o endereço fornecido às fls. 395/396.

Com relação à citação dos Embargados Anédio Aparecido Tosta e 

Donizete Aparecido Candido Narciso, intime-se a Embargante para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado de citação.

Por fim, certifique-se a secretaria acerca da apresentação de defesa dos 

Embargados citados as fls. 464v.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50149 Nr: 1211-44.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Henrique Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Ciacco Gregório - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romério Carlos 

Sobrinho - OAB:MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos André Falda - 

OAB:211733/SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Luis Felipe Lammel, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 567-67.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAOVdMG-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdSM, JNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, Marco Andre Honda Flores - OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde em desfavor de J Neves da Silva Me e Jucilene Neves da 

Silva.

A parte Exequente, à fl. 139 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte Executada, pelo princípio da 

causalidade. Sem honorários.

Caso a parte Executada não possua advogado constituído nos autos, 

desnecessária sua intimação pessoal, por analogia ao artigo 485, §4º, do 

Código de Processo Civil, considerando a inexistência de prejuízos a 

serem suportados pela Executada no que tange ao contraditório e a ampla 

defesa.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73683 Nr: 2201-64.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito Paulo Bazana - ME, Nilva Salete 

Bazana
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:OAB/MT 7008-B

 Vistos, etc.

Dê proêmio, no que se refere ao pedido de bloqueio judicial solicitado à fl. 

145, antes de analisar o pleito, se faz necessário a intimação da parte 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o respectivo 

cálculo do débito atualizado.

 Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84642 Nr: 1776-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Arzamendia do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação pessoal da parte Executada, satisfeito o requisito para realização 

da citação por edital do Executado.

Assim, não obstante a falta de localização do referido Executado por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino que seja citado por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 830, § 2°, c.c. o 

art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90452 Nr: 212-18.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Pedroso de Lara, EVA PEDROZO DE 

LARA, ADELFINA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, postergo o pedido à fl. 86, no tocante a realização de buscas 

via sistema Infojud.

Ademais, de compulso dos autos, verifica-se que não foi efetuada a 

citação da Executada Eva Pedrozo de Lara, dessa forma determino sua 

citação no endereço constante à fl. 52v.

 De mais a mais, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do bloqueio realizado à fl. 78 e da 

restrição à fl. 85, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92378 Nr: 1427-29.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:MT 15.445, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pedido à fl. 49, no tocante a expedição do mandado 

de penhora dos prováveis veículos bloqueados na pesquisa do Sistema 

Renajud, uma vez que tal busca restou inexitosa, conforme documento à 

fl. 48.

 Dessa forma, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92391 Nr: 1438-58.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON BRENO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:MT 15.445, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de Marlon Breno de Souza Rosa.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 54/57, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 54/57 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o artigo 

924, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Executado, honorários já fixados no despacho inicial.

 Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101173 Nr: 901-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DA SILVA PINHEIRO ME, Jaqueline 

da Silva Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação pessoal da parte Requerida Jaqueline da Silva 

Pinheiro ME e Jaqueline da Silva Pinheiro, satisfeito o requisito para 

realização da citação por edital da Requerida.Cabe ponderar ainda, que 

tratando-se a parte Requerida de pessoa jurídica, para citação por edital 

necessário somente a tentativa de citação por oficial de justiça no domicílio 

fiscal da empresa.No caso dos autos, verifica-se que a empresa 

Requerida encontra-se inapta, por omissão de declarações, vide 

documento anexo. Importante destacar que é obrigação da pessoa jurídica 

promover junto à Secretaria da Receita Federal a atualização de suas 

informações cadastrais. Se não o fez, até prova em contrário, o endereço 

constante do CNPJ é o último em que teve domicílio a Requerida, e se nele 

não foi localizada é porque não tem mais existência de fato.Assim, não 

obstante a falta de localização da parte Requerida por encontrar-se em 

local incerto e não sabido, determino seja citada por edital a empresa 

Requerida, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código 

de Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Desde já nomeio a Defensoria 
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Pública Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo 

legal.Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111650 Nr: 6870-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Tauá Ltda, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Teixeira Ozi - OAB:SP 

172.594, Flavio Pereira Lima - OAB:SP 120.111, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lima Cunha Filho - 

OAB:SP 267.842, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:SP 357.602, 

Nathália Couto Silva - OAB:SP 401.001, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Sem adv. - OAB:1, Simone Zaize de Oliveira - 

OAB:SP 132.830

 Vistos, etc.

De proêmio, intime-se a parte Requerente/Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do petitório e documentos 

de fls. 406/415.

 Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo Deprecante para, em igual prazo, 

informar se possui interesse ou não na devolução da presente missiva.

Com o aporte aos autos das referidas respostas, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001689-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM FRANCISCA DE LIMA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001689-54.2019.8.11.0086 

Partes: CARMEM FRANCISCA DE LIMA FREITAS - ADVOGADO DO(A) 

AUTOR(A): MARCELO DA PIEVE - MT11284-O X INSS - Assunto: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Intimação das partes e seus 

assistentes técnicos, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 13/04/2020, às 13:45 horas, no local 

indicado no ID:29949912.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001984-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001984-28.2018.8.11.0086 

Partes: SANDRA MARIA DOS SANTOS - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

MARLUCY PEREIRA DA SILVA - MT16016-O X INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 13/04/2020, 

às 14:00 horas, no local indicado no ID:29950896.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38243 Nr: 1229-70.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodata de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar o advogado da parte autora, para comprovar nos autos que a 

parte requerente recebeu efetivamente os valores que lhe eram devidos, 

no prazo legal, a teor da decisão de fl. 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73772 Nr: 2287-35.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Raimundo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75960 Nr: 4537-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlete Cordeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Cordeiro, Gertrudes Naidek 

Cordeiro, José Vanderlei Cordeiro, João Orlei Cordeiro, Marli Aparecida 

Cordeiro Nascimento, Guiomar Gonçalves do Nascimento, Roberto 

Cordeiro de Oliveira, Sebastião Cordeiro de Oliveira, Antenor Cordeiro de 

Oliveira, Maria Lucia Cordeiro, Elizete Batista da Cunha, Rosmari da Silva 

Kurek Cordeiro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Poletto - 

OAB:MT 19.740, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Poletto - 

OAB:MT 19.740, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Nos termos da legislação vigente e considerando a abertura de vista a 

União, impulsiono o processo com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, a fim de trazer aos autos os documentos 

indicados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, às fls. 146, no prazo de 15 

(quinze) dias, a teor da decisão de fl. 161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76301 Nr: 4869-08.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Três Irmãs Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98107 Nr: 5178-24.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Comandolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enelci Aparecida Rosa Barbieri, Exata 

Imobiliaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éder Maia da Costa - 

OAB:26500, Marcelo da Pieve - OAB:MT 11284-A, Marlucy Pereira da 

Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Sem adv. - OAB:1, Taiana Orsi - OAB:25337/MT, 

VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100867 Nr: 718-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxiliano Valdivino Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 

56.918, HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - OAB:157875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112213 Nr: 7128-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conseg Consórcio Segurança S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Kowalski Fontana - 

OAB:OAB/PR 44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 48/70, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25516 Nr: 259-46.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda., Luiz 

Piccinin, Roberto Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Paulo Gregory

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:MT 8.934, Nilton - OAB:, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior - 

OAB:MT 12.007, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT 7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa do seu procurador, 

para que tome ciência acerca do desarquivamento destes autos, 

observado o prazo de 5 (cinco) dias para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, sendo que, decorrido referido 

prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34897 Nr: 1216-08.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Bizinotto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 173/190, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45528 Nr: 986-58.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Nogueira Gil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rodrigo Jalowietzki Grunn, Município de 

Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias sobre a concordância 

ou não com a proposta de honorários periciais apresentada às fls. 

472/476.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75451 Nr: 4006-52.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elza Gomes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Silva Viana ("Tonhão"), Elizangela 

Gomes Viana, Eliane Gomes Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 
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finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76942 Nr: 530-69.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Eloiza Cristina Castelan, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, 

caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos 

autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, 

deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77063 Nr: 645-90.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Eloiza 

Cristina Castelan, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas acostadas aos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79073 Nr: 2296-60.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Bueno Barcellos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Paulo Cabral, Lenice Lambrecht Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls.136/137, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79360 Nr: 2568-54.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81617 Nr: 4408-02.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões de Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM BOSCO TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas acostadas aos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81619 Nr: 4410-69.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões de Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CELESTINO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 
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ciente das correspondências devolvidas acostadas aos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82077 Nr: 163-11.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Investlar Empreendimentos Imobiliários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jose Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:MT 27.234/A, João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão retro deferida, 

razão pela qual IMPULSIONO os presentes autos para expedição de 

matéria à imprensa, com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, para que promova o andamento do feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85718 Nr: 2385-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Class

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:MT 7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora e avaliação de fls. 57/62, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115650 Nr: 1635-42.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS, FdCCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 Vistos.

 Em virtude da disponibilidade da Defensoria Pública Cível desta Comarca 

se dar apenas nas quintas-feiras, bem como para readequação de pauta, 

redesigno a audiência concentrada designada em decisão de fls. 153/154, 

para o dia 26/03/2020, às 15:00h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 123032 Nr: 4981-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 Vistos.

 Em virtude da ausência justificada da Magistrada no dia 10 de março de 

2020, bem como para readequação de pauta, redesigno a audiência 

concentrada designada em decisão às fls. 140/141, para o dia 26/03/2020, 

às 16:00h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-04.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000442-04.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:EDSON EMILIA 

DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON EMILIA DA ROCHA 

POLO PASSIVO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 22/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 5 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBISON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1000157-79.2018.8.11.0086 Reclamante: Clebison dos Santos Silva 

Reclamada: Telefônica Brasil S.A.. Vistos, etc. Expeça-se alvará judicial 

para levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-33.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETI DA GUIA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000453-33.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:DEOSDETI DA 

GUIA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS, YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Data: 22/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 626 de 913



DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

. 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001225-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO ANTONIO CASTANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001225-30.2019.8.11.0086 REQUERENTE: NEVIO ANTONIO CASTANHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA MUTUM 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por Nevio Antonio Castanha em desfavor do 

Estado de Mato Grosso e Município de Nova Mutum/MT, todos já 

qualificados nos autos. Consta na exordial, que o Sr. Névio Antonio 

Castanha está acometido de “Coxartrose a direita, claudicação e limitação 

de movimentos”, necessitando, com urgência, da realização de tratamento 

cirúrgico. Sustenta que o Paciente não possui condições de custear o 

procedimento necessário, e o tendo solicitado junto a Secretaria de Saúde 

Municipal, não há previsão de realização do tratamento. Com a inicial, 

juntou documentos. Recebida a inicial, foi determinada a expedição de 

ofício ao NAT, o qual emitiu o parecer nos autos, concluindo que “não há 

urgência para o caso, porém, o pleito deve ser atendido com muita 

brevidade, considerando as complicações que podem resultar do retardo 

do tratamento” (Id. 20736426). Decisão de Id. 20736426 indefere o pedido 

de tutela de urgência, porém ressalta a possibilidade de revisão da liminar 

após a manifestação da parte contrária e/ou juntada de documentos 

faltantes no parecer do NAT. Devidamente citadas, as partes Requeridas 

apresentaram contestação (Ids. 21003812 e 21204397). Impugnação à 

contestação acostada no Id. 23039080. Por fim, a parte Requerente 

apresenta novos documentos no Id. 26594305. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. “In casu”, verifico que o 

procedimento cirúrgico solicitado, colocação de prótese de quadril, é 

contemplado pelo SUS, conforme documento de Id. 20736426. Decisão 

inicial de Id. 20736426, amparada pelo parecer do NAT, indeferiu a tutela 

de urgência em razão do caráter eletivo da medida, sendo consignado, 

todavia, a possibilidade de revisão. O Município de Nova Mutum/MT, em 

sede de contestação, informa a existência de solicitação junto ao SISREG, 

em 04/04/2018, sob n° 236315807, se encontrando, todavia, pendente de 

marcação da consulta em ortopedia – quadril. Além disso, conforme se 

infere, respectivamente, dos laudos médicos datados de 03.09.2019 e 

14.11.2019 (Id. 26594305), “Paciente Nevio Antônio com dor e limitação 

(...) indicação de prótese total” (...) “NEVIO ANTONIO CASTANHA, é 

portador de coxartrose avançada de quadril direito o que causa limitações 

em sua vida diária e dor. Necessita afastamento de suas atividades 

laborais por pelo menos 90 dias”. Sob este prisma, considerando que o 

parecer do NAT constou expressamente que o atendimento ao pedido do 

Autor deveria ser prestado com maior brevidade possível, a julgar pelo 

transcurso de quase 10 (dez) meses desde o ajuizamento da demanda 

até a presente data, em conjunto com a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial permitem constatar a probabilidade do 

direito alegado pela parte Autora. Cumpre ressaltar que o laudo prescrito 

pelo profissional da área da saúde está sujeito às sanções previstas no 

artigo 302 do Código Penal, em caso de falsidade, de modo que, a priori, 

dada a presunção de sua veracidade, é suficiente para demonstrar a 

necessidade e a urgência do uso do medicamento. Assim, no caso em 

tela, verifico que foram acostados documentos que ratificam a 

necessidade e urgência da concessão da tutela pretendida, de forma a 

assegurar a saúde e a vida do Demandante, com urgência. Diante do 

exposto, presentes os requisitos necessários, DEFIRO o pedido contido no 

item “b” da exordial para fins de: 1. DETERMINAR a parte Requerida que 

tome todas as providências necessárias para o tratamento do Paciente 

nos moldes do Laudo Médico constante do Id. 26594305, ou seja, 

realização de cirurgia para colocação de prótese total de quadril, bem 

como exames e eventual tratamento e medicamentos (TFD) que se façam 

necessários referente a este problema de saúde em específico, com 

urgência, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de bloqueio de 

valores. 1.1 Ressalto que ante a gravidade do caso, é medida 

imprescindível a ida de um acompanhante; 1.2 Deixo consignado que se 

entende por TFD: a) exames e procedimentos médico-hospitalares 

necessários, consultas, tratamento ambulatorial, hospitalar/cirúrgico 

previamente agendado; b) passagens de ida e volta - aos pacientes e se 

necessário a acompanhantes, para que possam deslocar-se até o local 

onde será realizado o tratamento e retornar a sua cidade de origem; e c) 

ajuda de custo para alimentação e hospedagem do paciente e 

acompanhante enquanto durar o tratamento, se for o caso; 1.3. Caso não 

haja disponibilidade no Sistema Único de Saúde – SUS, o fornecimento 

deverá ser realizado de forma particular, as expensas da parte Requerida, 

sem prejuízo de eventual bloqueio de verba pública, a qual desde já 

autorizo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), da conta do Estado de 

Mato Grosso, inscrito no CNPJ nº. 04.441.389/0001-61, o que se dará por 

meio do Sistema Bacenjud, considerando a complexidade da demanda. 

Para tanto, determino a intimação da parte Autora, por meio de seu 

advogado, via DJE, para apresentar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, 03 (três) orçamentos. 2. DETERMINAR a intimação do Estado de Mato 

Grosso e Município de Nova Mutum/MT, quanto ao conteúdo da presente 

decisão, a Assessoria de Demandas Judiciais na Secretaria de Estado de 

Saúde, a central de regulação do Sistema Único de Saúde – SUS, 

instruindo-se os mandados de cumprimento de liminar com os documentos 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário, inclusive pelo Oficial de 

Justiça plantonista. Ante a urgência que o caso requer e o adiantado da 

hora, sirva a presente decisão como carta precatória, fixo o prazo de 24 

(vinte e quatro) horas para cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, 

do Código de Processo Civil. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 03 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003001-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOBRAIL ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1003001-65.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOBRAIL ANDRE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária com Peido de Tutela de Evidência proposta por Jobrail Andre da 

Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso. O Requerente, servidor 

público estadual, relata, em síntese, que a parte Requerida vem efetuando 

os descontos previdenciários sobre a totalidade de seus rendimentos, 

incluindo a parcela do cargo ou função comissionada. Nesse contexto, 

pugna pela concessão da tutela de urgência para, a fim de determinar que 

“determinar a suspensão do desconto de contribuição previdenciária 

sobre as parcelas recebidas no exercício de cargo comissionado ou em 

função de confiança do Autor”. Com a inicial vieram documentos. É o 

breve relatório. Fundamento e Decido. Do Litisconsórcio Passivo 

Necessário. De proêmio, convém assinalar que os descontos 

previdenciários discutidos nos autos são efetuados pelo Estado de Mato 

Grosso Previdência, com posterior repasse do valor correspondente ao 

MTPREV. Assim, verifica-se ser o caso de litisconsórcio passivo 

necessário, o que, por referência a legitimidade processual, compõe-se de 

matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Juiz. 

Dessa forma, estar-se-ia diante da situação descrita no art. 114 do CPC: 

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou 

quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da 

sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” 

Nesse ponto, por se tratar o autarquia estadual, cujo endereço para 

recebimento de citação/intimação é de fácil constatação e em respeito ao 

princípio da celeridade, deixo de determinar a intimação da parte Autora 
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para providência prevista no parágrafo único do art. 115, do CPC. Por 

corolário, determino a inclusão da MTPREV, autarquia estadual, pessoa 

jurídica de direito público, CNPJ. 22.594.192/0001 - 44, domiciliada no 

Centro Político Administrativo – Complexo Paiaguás, Bloco III em Cuiabá 

-MT, devendo a serventia proceder com a devida alteração junto à 

autuação deste feito. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de tutela de urgência, porquanto os 

requisitos para a sua concessão estão configurados. Da análise 

perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve 

prosperar o pedido de tutela de urgência, porquanto os requisitos para a 

sua concessão estão configurados. Na hipótese, narra o Autor que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor maior que o 

devido, sobre a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo 

em comissão. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 preceitua que, o juiz poderá, 

de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada depreende-se 

que os holerites (Id. 26978197), apresentam os descontos combatidos. 

Assim dispõe o art. 40, da Constituição Federal: “Art. 40. Aos servidores 

titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e 

dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 2º - Os proventos de 

aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão 

exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que 

se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 

pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) § 

3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 

concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base 

para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que 

tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...)” Da mesma forma, a Lei nº 

10.887/2004 dispôs sobre a incidência do regime previdenciário: “Art. 4º A 

contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da 

União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do 

respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por 

cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012) I - a 

totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver 

ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de 

instituição do regime de previdência complementar para os servidores 

públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a 

ele; (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) (...) § 1º Entende-se como base 

de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: (...) VIII - a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função comissionada ou gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 

2012)” A incidência do desconto previdenciário apenas sobre o montante 

dos vencimentos do cargo efetivo está pacificado na jurisprudência do 

nosso tribunal, vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS 

SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE 

PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES 

DO STJ E STF - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. 2- “A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide contribuição 

previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de 

cargo em comissão ou de função de confiança. 5. Agravo Regimental não 

provido.” (STJ, AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011).” (MS 

16789/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2017, Publicado 

no DJE 11/09/2017). O Supremo Tribunal Federal, aos 11/10/2018, concluiu 

o julgamento do RE 593068. No recurso, ao qual foi atribuída repercussão 

geral (Tema 163), a Corte fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”. Segundo 

a decisão proferida pelo STF, não deve incidir desconto a título de 

contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos 

proventos de aposentadoria. O conjunto probatório carreado não permite 

excluir a hipótese de cobrança em desconformidade, de maneira que 

presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela 

provisória, sendo a probabilidade do direito decorrente da comprovação 

de retenção, aparentemente, em valor maior que o devido e o perigo de 

dano decorrente do risco de se manter redução, em tese inapropriada, 

sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência para determinar aos Requeridos (ESTADO DE MATO 

GROSSO e MTPREV) que, no prazo de 15 dias, suspendam a cobrança de 

contribuição previdenciária sobre a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança do Autor, até 

ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa. Dispenso 

a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Citem-se os Requeridos, 

com as advertências legais, especialmente para apresentarem a 

documentação de que disponham para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, contestarem, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Requerida, com preliminares ou defesa indireta 

(art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Requerente para a 

réplica. Caso a parte Requerida silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 03 de março 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-49.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILTON SOARES MAIA OAB - MT25085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000051-49.2020.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS ROBERTO SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Do Pedido de 

Tutela de Urgência Pois bem. Verifica-se natureza antecipatória no pedido 

liminarmente pleiteado pela parte demandante. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 
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caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Compulsando-se aos autos, depreende-se 

que, segundo narrativa do Requerente, este negociou uma dívida junto à 

parte Requerida, ocasião em foram emitidos os boletos de Ids. 28077362, 

28077363, 28077364, 28077365 e 28077366, para pagamento, dos quais 

é possível notar uma compatibilidade com o número do cartão indicado no 

extrato do SPC (Id. 28077361). Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada com fundamento no artigo 

84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Notifique-se a parte Requerida quanto ao 

conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 03 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 131324 Nr: 3251-18.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anders Aráujo de Cerqueira, Etelvino José 

Danelichen Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karolina Bulhões - 

OAB:11257, Anilton Gomes Rodrigues - OAB:14443, Neyman 

Augusto Monteiro - OAB:3878

 “Vistos.

Ante a ausência das testemunhas, necessária se faz a redesignação do 

ato, pelo que o faço para o dia 26 de março de 2020, às 14:00 horas

Expeça-se mandado de condução coercitiva.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando a nova data.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 90295 Nr: 127-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GELSON CELLA, devidamente 

qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso VI, do Código 

Penal. Publique-se, registre-se e intimem-se, observando-se quanto ao 

acusado a desnecessidade de sua intimação pessoal, bastando que se dê 

na pessoa de advogado constituído ou de Defensor Público que poderá 

ser nomeado apenas para esse ato, conforme prevê o artigo 1387 da 

CNGC.Após o transito em julgado, arquive-se, observadas as baixas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 129793 Nr: 2291-62.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Pereira Barbosa, R.C Comércio de 

Combustiveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, ODUVALDO LOPES FERREIRA - OAB:14196

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 12 de março de 2020, às 15h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001002-08.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

T.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVAN RODOVALHO OAB - GO1825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

 

Contestação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63941 Nr: 2684-25.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARDOSO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido de constrição de veículos automotores pertencentes 

ao executado por meio do sistema RENAJUD.

DEFIRO o pedido.

 Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção.

 Intime-se o exequente para manifestação em 10 (dez) dias.

Após, certifique-se e tornem os autos conclusos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 81362 Nr: 2407-04.2016.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES DANÚBIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO LEONARDO CANTUÁRIO 

DE ABREU - OAB:21.440 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a pretensão autoral consiste na declaração de inexistência 

do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na 

entrada de energia elétrica, quanto as Tarifas de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD/EUSD). No ponto, importante 

registrar que, os processos que versam sobre o tema, devem permanecer 

suspensos em todo território nacional, por força da decisão prolatada nos 

EREsp 1163020/RS, REsp 1699851/TO e REsp 1692023/MT, pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. In verbis:

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 

RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 

recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015”.

Desta feita, mantenho o sobrestamento do presente feito, até o julgamento 

dos Recursos Especiais afetados.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 84601 Nr: 4221-51.2016.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TATIANE FELICISSIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRIMARA LAYANE REZENDE DE 

FREITAS - OAB:20478/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Verifico que a pretensão autoral consiste na declaração de inexistência 

do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na 

entrada de energia elétrica, quanto as Tarifas de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD/EUSD). No ponto, importante 

registrar que, os processos que versam sobre o tema, devem permanecer 

suspensos em todo território nacional, por força da decisão prolatada nos 

EREsp 1163020/RS, REsp 1699851/TO e REsp 1692023/MT, pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. In verbis:

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 

RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 

recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015”.

Desta feita, mantenho o sobrestamento do presente feito, até o julgamento 

dos Recursos Especiais afetados.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 101096 Nr: 1031-12.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PEREIRA LOPES - 

OAB:27432

 Vistos.

Tendo em vista a recusa justificada do causídico anteriormente nomeado, 

NOMEIO como Defensora Dativa do autor o Dra. Amanda Rios Mariano 

Cardoso Alvares, OAB/MT N.º 24.033, devendo este ser intimado para, em 

05 (cinco) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação.

Os honorários serão arbitrados ao final.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 101904 Nr: 1508-35.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVAL FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de SANDOVAL FERNANDES DE SOUZA, no valor de um salário 

mínimo mensal, 13º salário, devido a partir do requerimento administrativo, 

isto é, 27/09/2017, salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 

85 do STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção 

monetária e juros de mora.Correção monetária e juros de mora conforme 

decisão proferida pelo STJ em 22/02/2018, no RESP 149.514/6 – Recurso 

Repetitivo - TEMA 905. Ou seja, a correção monetária deve obedecer aos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 

do TRF da 1ª Região). Já os juros de mora são devidos segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F 

da lei n. 9.494/97, com redação dada pela da lei n. 11.960 /09.Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, 

o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto 

de execução após o trânsito em julgado. O prazo para implantação do 

benefício, se requerida tutela de urgência nos autos, deverá correr 

imediatamente após a intimação da autarquia. Caso contrário, somente 

após o trânsito em julgado desta sentença. CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do art. 85 e seguintes do NCPC.ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60168 Nr: 1228-74.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS DA ROCHA CAPOBIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CESAR TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca da petição do 

executado de ref. 36, em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de seu silêncio ser interpretado como anuência tácita aos 

pedidos nela contidos.

Após, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-63.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS FERREIRA NETO (REQUERENTE)

ELIANE DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o retorno dos autos da Turma 

Recursal Única do TJ/MT, ficam as partes intimadas a manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 6 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001626-58.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

G. K. F. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

oficial de justiça de ID 29541834. Paranatinga, 06 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-86.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.G. JUNGKENN ALIMENTOS - ME (EXECUTADO)

VALDESIR GILBERTO JUNGKENN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 06 de Março 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001272-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES BONILHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 06 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000687-78.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): CARLINDA RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 

01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte 

requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 12/03/2020 às 12h40min. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Paranatinga/MT, 05 de setembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-18.2019.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

GEANES PAULA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000788-18.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): GEANES PAULA DE AMORIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 

01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte 

requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 12/03/2020 às 13h00min. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Paranatinga/MT, 05 de setembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000817-68.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000817-68.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): LEANDRO RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 

01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte 

requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 12/03/2020 às 13h20min. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Paranatinga/MT, 05 de setembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001644-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 06 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-73.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA DOS SANTOS BARREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000920-12.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 06 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-47.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS AMARAL DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-97.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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ISABEL MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85651 Nr: 326-15.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165

 VISTO. Nomeio a Dra. Bertolina Alves de Lima para patrocinar a defesa de 

Elizeu Lima da Silva devendo a mesma se manifestar quanto ao aditamento 

da denuncia que recebo nesta oportunidade. Com a manifestação da 

defesa, diga o Ministério Público. Saem os presentes intimados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77804 Nr: 1183-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euslei Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas pela defesa.

Designo a audiência de continuação para o dia 02/04/2020 às 13h: 00 min.

Intimem-se as partes no endereço informado às fls.88v.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97923 Nr: 1280-27.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Ruan Santana Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O

 Vistos.

Após verificar a resposta à acusação ofertada pelo réu, entendo que não 

é caso de absolvição sumária, eis que ausente às hipóteses do artigo 397 

do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, designo o dia 09/04/2020, às 13:00 horas, para audiência 

de instrução e julgamento.

Int.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85651 Nr: 326-15.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165

 Vistos.

Após verificar a resposta à acusação ofertada pelo réu, entendo que não 

é caso de absolvição sumária, eis que ausente às hipóteses do artigo 397 

do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, designo o dia 16/04/2020, às 14:00 horas, para audiência 

de instrução e julgamento.

Int.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97806 Nr: 1221-39.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Martins Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Após verificar a resposta à acusação ofertada pelo réu, entendo que não 

é caso de absolvição sumária, eis que ausente às hipóteses do artigo 397 

do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, designo o dia 16/04/2020, às 12:00 horas, para audiência 

de instrução e julgamento.

Int.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93214 Nr: 3919-52.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Código n. 93214.

 Vistos.

Cuida-se de medidas protetivas de urgência concedidas em favor de 

Patrícia Bernini Rosa da Silva , em decorrência da possível existência de 

violência doméstica, abarcados pela Lei Maria da Penha, praticados, em 

tese, pelo seu ex-convivente Anderson Schuenquener de Souza.

As medidas protetivas vindicadas pela ofendida foram devidamente 

deferidas (fls. 11/12) e as partes foram pessoalmente intimadas.

Determinada a intimação da vitima, acerca da manutenção das medidas 

protetivas outrora deferidas, a mesma não foi localizada, consoante se 

insere da certidão encartada às fls. 32-V.

Vieram-me conclusos. Decido.

Primeiramente, pontuo que as medidas protetivas do art. 22 da Lei 

11.340/06 têm natureza excepcional/cautelar e possuem características 

de urgência e preventividade.

Observa-se, todavia, que a vítima, apesar de ter solicitado as medidas, 

demonstrou não ter mais interesse em mantê-las, tendo em vista que 

conforme certidão de fl. 32-v a vítima não foi encontrada e passado o 

lapso temporal de 01 (um ano) sem que a vítima manifestasse interesse na 

manutenção das medidas.

Com efeito, revogo as medidas protetivas deferidas em favor de Patrícia 

Bernini Rosa da Silva, e julgo extinto o processo, sem resolver o mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Intime-se o Ministério Público Estadual.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Paranatinga/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86412 Nr: 602-46.2018.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco da Cruz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se já foi 

implantado o benefício em favor do requerente.

Sendo negativa a resposta, oficie-se ao gerente executivo do INSS, 

responsável de APSADJ/INSS/MT, com endereço à Av. Getúlio Vargas, n.º 

533, 7.º Andar, Centro, CEP: 78.005.600, Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício concedido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para tanto 

deve ser encaminhado juntamente os documentos pessoais da parte 

autora (RG, CPF) cópia da sentença e desse despacho, sob pena de 

sofrer as penalidades da lei, haja vista que não consta a informação de 

que o benefício fora implantado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54046 Nr: 175-88.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo os cálculos apresentados conforme tabela às fls.98/99.

Expeça-se o respectivo RPV.

Após, ao arquivo com baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 53651 Nr: 2846-21.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Maria Kliemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Extrai-se dos autos que a liquidação de sentença foi julgada extinta, onde 

foi reconhecida a hipótese de "liquidação zero".

Já em relação a execução de honorários verifico que não houve 

manifestação da parte executada razão pela qual HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo exequente (fls. 109/111), para que surta os efeitos 

jurídicos legais, e determino a expedição de precatório ou RPV, nos termos 

do artigo 910, § 1º, do Código de Processo Civil, observando-se o que 

dispõe o artigo 100 da Constituição Federal.

Expedido o necessário, aguarde-se a informação do pagamento no 

arquivo definitivo, podendo ser desarquivado qualquer momento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79393 Nr: 1938-22.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonino Rodrigues Gonçalves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação da parte executada à fl. 134, homologo o 

valor apresentado pela parte exequente às fls. 126/132.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando a 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado às fls. 126/132.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 1174-07.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para se 

manifestar acerca da certidão do ofícial de justiça às fls 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 2250-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Campo de Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal Assinantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmeire Santos Monteiro 

Benites - OAB:15.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de Citação, a 

ser expedida para Comarca de São Paulo-SP, trazendo aos autos o 

comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1 da 

CNGC. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58199 Nr: 3201-94.2014.811.0044

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Stefanes Walter, João Hercílio Walter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo Amalio Ghan Vasquez - 

OAB:78.123/RS, BRENNO DE PAULA MILHOMEM - OAB:17720/O, Jair 

Demétrio - OAB:15.904/MT, Luciano Rochedo Bento - OAB:45.828/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 Vistos etc.

Conforme consta nos autos, as partes compuseram acordo. Isso posto, 

faz-se necessário homologar a conciliação e extinguir o feito.

O Artigo 487, III, “b” do novo Código de Processo Civil estabelece que:

”Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;”

Isto posto, homologo a composição amigável firmada entre as partes para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, extingo 
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o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do novo Código de Processo Civil.

Homologada, arquive-se com baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28686 Nr: 1683-11.2010.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa de Abreu Hirsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Hirsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NYLVAN JOSÉ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 1683-11.2010.811.0044, Protocolo 

28686, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 51171 Nr: 360-63.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamile Barbieri Bedran de Castro, José Maria Bedran de 

Castro, Pedro Paulo Bedran de Castro, Ivanete Maria Mazzo Bredan de 

Castro, Aldenir de Paulo Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Benjamim Mainardi, Ana Maria Lopes 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT, Mário Crema - OAB:2860-A/MT, 

PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - OAB:200.269/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:33.571, Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364/MT, Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT, Mario 

César Crema - OAB:3873/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, em 05 dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 445 Nr: 887-11.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamiro Reis Luis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladell i  - 

OAB:17980-A/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Juliana 

Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 Vistos.

Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Primavera do Leste, para 

intimação da parte ré.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105073 Nr: 527-36.2020.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Gomes Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão formulado às fls. 45/54, o que faço com 

fulcro assente no artigo 312 do Código de Processo Penal.Aguarde-se a 

realização da audiência de custódia designada.Intime-se.Requisite-se o 

réu para audiência.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 1182-18.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ali Kassab

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Ricardo Pinto Martini, Elizabete Brusque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Rodrigues da Silva - 

OAB:50.033/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Oficie-se o Cartório Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da 

existência de ações possessórias envolvendo as partes do presente 

feito.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 20 (vinte) dias, providenciar a 

publicação do edital de fl. 93.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58365 Nr: 3298-94.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair Moraes Quemelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Kevin 

Michel Souza Tondorf - OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação da parte exequente fls. 167/168, HOMOLOGO 

os valores apresentados pela parte executada fls. 148/165.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e requisição de pequeno valor – RPV.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58389 Nr: 3316-18.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar a complementação, referente ao 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado, vista que o objeto a ser penhorado localiza -se Pa Colorado Lote 

32 Zona Rural ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que 

a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61104 Nr: 1024-26.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ribeiro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito 

sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54411 Nr: 511-92.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou (fl.157-v) com os 

cálculos impugnados pela parte exequente às fls. 154/156, por corolário 

lógico, homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor (RPV), atentando-se a sentença de fls. 141/142, instruindo-o com os 

documentos necessários, em favor do exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57264 Nr: 2613-87.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Senna - ME, Luiz Antonio de 

Senna, Adriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Penhora e Avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66029 Nr: 3144-42.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Luis Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora no rosto dos autos. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61748 Nr: 1321-33.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62045 Nr: 1482-43.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Capellasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custódio Teodoro da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Torbay Gorayeb - 

OAB:7361/MT, Roberto Gorayeb - OAB:4024-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Intimação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83671 Nr: 4079-14.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clerivaldo de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de Citação, a 

ser expedida para Comarca de Primavera do Leste-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1 da CNGC. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - encaminhado a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84094 Nr: 4295-72.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Machado Monteiro Lrighel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da correspondência devolvida e certidão de fls.43/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80705 Nr: 2586-02.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sanado a irregularidade, tornem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78492 Nr: 1519-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior de Oliveira Defante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado do réu para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79111 Nr: 1813-54.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Gonçalves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibelly de Jesus Amaral - 

OAB:18.559/MT, ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - 

OAB:13997, JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - OAB:9782, João 

Pedro Marques - OAB:3763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:5446/B, Lara Moerschberger Nedel - OAB:, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

A parte autora peticiona nas fls. 1329/1331 a nomeação de administrador 

e fiel depositário do produto que está sendo colhido na área objeto da lide.

Em que pese os argumentos apresentados à este Juízo, como já 

esclarecido no despacho de fl. 1324, e verso, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já manifestou-se sobre a causa no Agr 

1016399-46.2019.8.11.0000, cabendo à este apenas dar cumprimento à 

decisão proferida, devendo o pedido ser apresentado na superior 

instância.

Assim, dê-se cumprimento ao despacho de fl. 1334, e verso, notadamente 

sua parte final.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32614 Nr: 854-59.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Diante da concordância das partes quanto aos cálculos apresentados 

pela Contadora Judicial (204/206), homologo os cálculos apresentado as 

fls. 201/202-v para que surta os efeitos jurídicos legais.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisição de Pequenos Valores 

(RPV) ou Precatório, nos termos da CNGC, observando-se o cálculo de fl. 

201/202-v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32625 Nr: 865-88.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Chagra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca do cálculo de fls.158/158 e versos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32646 Nr: 886-64.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre 

dos cálculos apresentados fls. 202/205.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29307 Nr: 2305-90.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Ambrósio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos 

para, querendo, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29474 Nr: 2471-25.2010.811.0044

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gema de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15687-A, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A

 Vistos, etc.

Diante do teor da certidão de fl.402, nomeio como perito judicial (Perito 

Contábil) a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu 

responsável técnico, com endereço comercial à Av. Rubens de Mendonça 

nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cep 78.050.000, Cuiabá-MT, no qual 

devera prestar orçamento com valores e prazo, onde será responsável 

pela condução e execução dos trabalhos periciais, que cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30622 Nr: 1061-92.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Casetta Ferreira, Joaquim Casetta 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da Petição de fls.74/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 15486 Nr: 1793-83.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.C.Silveira EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divemac Agrícola Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para juntar procuração em 05 

(cinco) dias, bem como dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50709 Nr: 2223-88.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes, acerca da audiência designada para o dia 27/03/2020 

às 13h: 30m, no Centro de Conciliação no edifício do Fórum da Comarca de 

Paranatinga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55047 Nr: 1057-50.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Nogueira Rufino, Neusa Ferreira Teles Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raul de Souza Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Teles Nogueira - 

OAB:18.134/MT, ALAN TELES NOGUEIRA - OAB:18134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente pela 1° 

Vara de Paranatinga-MT e 4° Vara de Primavera do Leste- MT e atua em 

substituição legal pela 2° Vara de Paranatinga – MT, necessário se faz a 

redesignação desta audiência.

Assim, designo o dia 01/04/2020, às 13h30m para a realização do ato.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 3478-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva, Evandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944-B, DORVALINO GLERIAN - OAB:18906

 Vistos.

Defiro a cota ministerial de fl. 468.

Nomeio a Defensoria Pública para atuar em defesa do acusado, com 

vistas para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87154 Nr: 1024-21.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a serventia quanto a intimação da parte requerida.

Intime-se o perito para se manifestar sobre a petição de fl. 55/55-v.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88436 Nr: 1728-34.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Maria de Jesus Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Certifique-se a serventia quanto a intimação da parte requerida.

Intime-se o perito para se manifestar sobre a petição de fl. 131/131-v.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88473 Nr: 1761-24.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzinei de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT
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 Vistos.

Certifique-se a serventia quanto a intimação da parte requerida.

Intime-se o perito para se manifestar sobre a petição de fl. 158/158-v.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75284 Nr: 48-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lady Adila Schaefler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80213 Nr: 2322-82.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosecler Eing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denize Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, proceda-se com a retificação do tipo de ação para constar 

“ I n c i d e n t e  d e  D e s c o n s i d e r a ç ã o  d e  P e r s o n a l i d a d e 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO”.

Após, promova-se nova citação da parte demandada eis que o mandado 

expedido pelo sistema refere-se à citação em processo de execução, o 

que não se aplica ao caso, observando-se os termos do que consta na fl. 

10.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59966 Nr: 501-14.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosecler Eing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denize Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Zanella Bonetti - 

OAB:59172/RS, Raphael Henrique Ferronatto - OAB:19.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inobstante a parte autora tenha veiculado pedidos nas fls. 62/63, 64 e 

70/76, certo é que o presente feito está suspenso por força do contido no 

despacho de fl. 60, devendo o mesmo assim permanecer até a solução do 

processo em apenso.

Assim, deixo de analisar os pedidos apresentados.

Anote-se a suspensão do feito no sistema.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32638 Nr: 878-87.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Lima Vieira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Intime-se a executada para dar ciência da sentença de fl. 153/153-v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66263 Nr: 94-71.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Davi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, em que pese conste nas fls. 103/107 pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, este Juízo não mais dispõe de 

competência para apreciação do pleito ante o exaurimento da prestação 

jurisdicional com a prolação da sentença (fls. 84/87).

Assim, tendo sido acolhidos os argumentos dos embargos de declaração 

interpostos pela parte autora onde fora reconhecido o efeito modificativo 

dos mesmos (fls. 113/114) e certificada a não manifestação do INSS 

quanto a retificação do recurso de apelação interposto nas fls. 95/99, 

intime-se a parte apelada para que apresente suas razões no prazo legal.

Certifique-se a apresentação das contrarrazões bem como sua 

tempestividade.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação do recurso interposto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97857 Nr: 1250-89.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene de Matos Tondorf Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Tondorf Nascimento - 

OAB:23.266-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, proceda-se à retificação do valor da causa conforme 

determinado na fl. 35.

Trata-se embargos de terceiro ajuizado por ROSILENE DE MATOS 

TONDORF NASCIMENTO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, dizendo que é 

casada sob o regime de comunhão universal de bens com FRANCISCO 

CARLOS CARLINHO NASCIMENTO, o qual responde uma ação de 

improbidade, onde foi declarada a indisponibilidade de bens do esposo da 

embargante.

Na fl. 35 fora indeferido o pleito liminar e determinada a retificação do valor 

da causa.

Na fl. 36 fora noticiado o envio de informações solicitadas no Agravo de 

Instrumento n. 1016051-28.2019.8.11.0000 e, em juízo de retratação, 

mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Aportou malote digital nas fls. 37/39, verso, onde fora comunicado à este 

Juízo a decisão proferida no agravo supra numerado, onde fora negado 

provimento de forma monocrática ao recurso.

A parte embargante peticionou requerendo a concessão da gratuidade da 

justiça, novamente, sob o argumento de que a retificação do valor da 

causa teria aumentado o valor das custas.

Em que pese os argumentos apresentados na fl. 40, e verso, indefiro o 

pedido de concessão da gratuidade judicial e determino o recolhimento das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito, com o consequente cancelamento da distribuição, conforme 

preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27716 Nr: 708-86.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos etc.

Diante do alegado na petição de fls. 243/244 bem como do teor dos 

documentos que a instruem, defiro o pleito do autor.

Oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que promova 

a implantação correta do Benefício N. 1884204896, CPF: 550.594.221-00, 

em favor de José Antonio de Farias, atentando-se ao local de pagamento 

na Comarca de Paranatinga/MT (Protocolo de Requerimento Administrativo 

n. 267602234), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Encaminhe-se cópia da sentença de fls. 233/235 instruindo o expediente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21478 Nr: 261-69.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Tiegs - ME, Marcio Tiegs, Diego Pozzati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nomeio a Defensoria Pública, para promover a curatela do executado, 

tendo em vista a sua inercia mediante a citação por edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60328 Nr: 697-81.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Giasson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao teor da petição de 

fls.192/194 e documentos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80015 Nr: 2218-90.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I - Nomeio como perito para atuar neste feito o Doutor Reinaldo Prestes 

Neto – CRM n. 5329 (endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 

05, Lote 07, CPA I, Cuiabá/MT, CEP n. 78.055-100, telefone: 65 - 

9 8 1 1 7 - 0 0 2 5 / 3 6 4 1 - 7 1 0 0 ,  e - m a i l :  r e i p r e s t e s @ h o t m a i l . c o m ) , 

independentemente de compromisso, devendo responder os quesitos 

formulados na presente demanda, bem como apresentar outras 

considerações que entender pertinentes.

 II - Fixo os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

observando a natureza do serviço, a complexidade do trabalho, o tempo 

despendido, os recursos da ordem material e intelectual necessárias, na 

forma da Resolução n. 305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da 

Justiça Federal.

III - Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem quesitos 

complementares e indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) 

dias.

IV. Com a data da perícia, intime-se o perito, as partes e seus advogados, 

para que compareçam neste juízo a fim de que seja a parte autora 

submetida a perícia.

 V. Apresentado o laudo pericial, dê-se vista as partes para manifestarem 

no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 53627 Nr: 2822-90.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Francisca Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto a liquidação de sentença verifico que a ação foi julgada extinta, 

onde foi reconhecida a hipótese de "liquidação zero".

Já em relação a execução de honorários verifico que a parte executada 

concordou com o valor apresentado razão pela qual HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pelo exequente (fls. 96/98), para que surta os efeitos 

jurídicos legais, e determino a expedição de precatório ou RPV, nos termos 

do artigo 910, § 1º, do Código de Processo Civil, observando-se o que 

dispõe o artigo 100 da Constituição Federal.

Expedido o necessário, aguarde-se a informação do pagamento no 

arquivo definitivo, podendo ser desarquivado qualquer momento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 53814 Nr: 3017-75.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclides Deliberali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Extrai-se dos autos que a liquidação de sentença foi julgada extinta, onde 

foi reconhecida a hipótese de "liquidação zero".

Já em relação a execução de honorários verifico que não houve 

manifestação da parte executada razão pela qual HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo exequente (fls. 94/96), para que surta os efeitos 

jurídicos legais, e determino a expedição de precatório ou RPV, nos termos 

do artigo 910, § 1º, do Código de Processo Civil, observando-se o que 

dispõe o artigo 100 da Constituição Federal.

Expedido o necessário, aguarde-se a informação do pagamento no 

arquivo definitivo, podendo ser desarquivado qualquer momento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 53911 Nr: 39-91.2014.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Elias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto a liquidação de sentença verifico que a ação foi julgada extinta, 

onde foi reconhecida a hipótese de "liquidação zero".

Já em relação a execução de honorários verifico que a parte executada 

concordou com o valor apresentado razão pela qual HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pelo exequente (fls. 89/91), para que surta os efeitos 

jurídicos legais, e determino a expedição de precatório ou RPV, nos termos 

do artigo 910, § 1º, do Código de Processo Civil, observando-se o que 

dispõe o artigo 100 da Constituição Federal.

Expedido o necessário, aguarde-se a informação do pagamento no 

arquivo definitivo, podendo ser desarquivado qualquer momento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73554 Nr: 3009-93.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Resende Santeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Luiz Antonio Resende 

Santeiro, todos qualificados nos autos.

Às fls. 45, a parte autora peticionou nos autos, requerendo a desistência 

da ação.

Instado a manifestar, a parte requerida permaneceu inerte (fl. 48).

Sendo assim, homologo a desistência da ação formulada pelo requerente, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC e julgo extinta a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Custas recolhidas na inicial.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79840 Nr: 2164-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sandri Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de busca e apreensão interposta pelo Banco Bradesco 

S/A, em face de Paulo Sandri Longhi.

Às fls. 47, a parte autora requer a extinção da ação, tendo em vista que 

as partes transigiram extrajudicialmente.

O art. 487, III, do CPC dispõe in verbis:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III – homologar:

(...)

b) a transação”.

Assim, ante a expressa menção das partes acerca da existência de 

acordo entre as partes, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas recolhidas na inicial, isento de honorários advocatícios.

 P. I. C.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71231 Nr: 2111-80.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamilo Wilson Zeitune de Paula Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Vieto Machado 

Scaloppe - OAB:19531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 Vistos.

Ante a petição de fl. 285, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102090 Nr: 2641-79.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE TEIXEIRA PARDI, BIANCA MARINA PARDI, 

MARCO ANTONIO PARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte embargante peticionou requerendo a concessão da gratuidade da 

justiça ou o parcelamento do débito, em 08 (oito) vezes.

Ainda que não tenha comprovado nos autos a impossibilidade do 

pagamento, verifico que o valor das custas é consideravelmente alto, 

assim DEFIRO o pedido de parcelamento das custas em até 6 (seis) 

parcelas iguais e sucessivas vencíveis até o dia 30 de cada mês, 

contados a partir da intimação desta decisão.

Comprovado o pagamento da primeira parcela, vista ao Ministério Público 

para se manifestar quanto ao pleito apresentado na inicial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 15591 Nr: 1901-15.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu José Sanini, Romeo Mário Basso, Cecília 

Mario Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Barcelos - 

OAB:7597- B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:4770-B/MT, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258/A-MT, Sisane Vanzella - OAB:5971 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos formulados na petição de fls. 215.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 51682 Nr: 889-82.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues Dias
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte 

executada, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 

79.526,50 (setenta e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta 

centavos).

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62861 Nr: 1821-02.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Xavier Gomes Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte 

executada, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 

29.428,55 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

cinco centavos).

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66548 Nr: 269-65.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindolfo Silva Soares, Mateus Menegat, Ana 

Paula Rocha Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte 

executada, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 

138.371,72 (cento e trinta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e 

setenta e dois centavos).

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89297 Nr: 2177-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pedro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I - Nomeio como perito para atuar neste feito o Doutor Reinaldo Prestes 

Neto – CRM n. 5329 (endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 

05, Lote 07, CPA I, Cuiabá/MT, CEP n. 78.055-100, telefone: 65 - 

9 8 1 1 7 - 0 0 2 5 / 3 6 4 1 - 7 1 0 0 ,  e - m a i l :  r e i p r e s t e s @ h o t m a i l . c o m ) , 

independentemente de compromisso, devendo responder os quesitos 

formulados na presente demanda, bem como apresentar outras 

considerações que entender pertinentes.

 II - Fixo os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

observando a natureza do serviço, a complexidade do trabalho, o tempo 

despendido, os recursos da ordem material e intelectual necessárias, na 

forma da Resolução n. 305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da 

Justiça Federal.

III - Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem quesitos 

complementares e indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) 

dias.

IV. Com a data da perícia, intime-se o perito, as partes e seus advogados, 

para que compareçam neste juízo a fim de que seja a parte autora 

submetida a perícia.

 V. Apresentado o laudo pericial, dê-se vista as partes para manifestarem 

no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80823 Nr: 2672-70.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guido Nelson Schmitt, Realda Teresinha Schmitt, 

Ricardo Schmitt, Yonara Claudia Riscarolli Schmitt, Marciane Strelow 

Schmitt, Rafael Cristiano Schmitt, Lindomar Kehrwald, Rosela Schmitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977/MT

 Visto.

Trata-se de Embargos à Execução interposto por Guido Nelson Schimitt e 

Outros em face de Sinagro Produtos Agropecuários S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Pois bem, depreende-se da decisão de fl. 139 que fora oportunizada a 
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parte requerente emendar a inicial, a fim de que fossem juntados 

documentos que comprovassem a hipossuficiência da embargante.

Ocorre que, apesar de devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte nos autos, consoante certidão de fls. 141.

Nesse sentido, dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil que: “ o juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Diante disso, considerando que a requerente não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 Isento de custas.

P.I.C.

Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente decisão para os 

autos de Código 70106.

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 414 Nr: 772-87.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Longhini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 PROCESSO N.º 772-87.1996.811.0044 (Cód. 414)

Visto.

Trata-se de ação de execução interposta pelo Banco do Brasil S/A em 

face de Luiz Carlos Longhini.

Às fls. 152, a parte autora requer a desistência da ação, tendo em vista 

que as partes transigiram extrajudicialmente.

O art. 487, III, do CPC dispõe in verbis:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III – homologar:

(...)

b) a transação”.

Assim, ante a expressa menção das partes acerca da existência de 

acordo entre as partes, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

 P. I. C.

 Transitada em julgado, proceda o levantamento de eventuais constrições.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e cautelas de estilo.

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626.

Paranatinga/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27220 Nr: 210-87.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Choptian Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290

 Visto.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL intentado pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de JOSE CHOPTIAN SOBRINHO, todos qualificados 

nos autos.

Às fls. 140 a parte exequente aduz que a parte executada liquidou o seu 

débito, razão pela qual requer a extinção do feito.

 Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o débito executado já se encontra 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pela extinção do feito.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Código 

Processual Civil.

Transitada em julgado, proceda o levantamento de eventuais constrições.

Isento de custas.

 Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000186-90.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIMPIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Vistos. Considerando que a Resolução TJ-MT/OE nº 

09/2019, em seu artigo 2º, atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande a competência para processar e 

julgar os feitos relativos à saúde pública, nos termos ali estabelecidos, 

DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, 

razão pela qual restituo-o à Secretaria para a devida remessa à 

redistribuição com as nossas homenagens. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-84.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1001191-84.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): GABRIEL FERREIRA LIMA REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de nulidade de termo de 

ajustamento de conduta com pleito liminar proposta por Gabriel Ferreira 

Lima em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo que firmou "termo 

de ajustamento de conduta" com o Ministério Público onde objetivava a 

obrigação de fazer consistente na regularização do loteamento "Vila Nova 

II", sob pena de multa diária, ao qual remonta a quantia de R$ 423.000,00, 

sendo o feito principal de n. 3829-78.2017.811.0044 em trâmite na 1ª Vara 

da Comarca de Paranatinga/MT. Instado a comprovar a hipossuficiência, o 

requerente o fez no ID. 25445222. É o relatório. Decido. Embora o artigo 

4.º da Lei nº 1.060/50 estabeleça como requisito para a concessão do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita a afirmação de que a parte 

não dispõe de condições para arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, tal regra não impede a análise da real 

situação da parte postulante. Saliento, outrossim, que ao juiz é dado 

perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está 

representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o 

dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente 

demonstrar). Isso porque, não pode a parte pretender que o Estado 

assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, 

justificando a concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: 

“Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 
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benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMONSTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Assim, tenho que não obstante o requerente 

tenha se manifestado e apresentado sua declaração de imposto de renda, 

os bens ali declarados levam a crer pela inexistência de elementos aptos a 

demonstrar a necessidade alegada, pois além de ter constituído advogado 

particular, os documentos que instruem a inicial denotam que a mesma não 

é pessoa desprovida de recursos financeiros, tal como tenta fazer crer, 

até mesmo o que se discute nos autos é a anulação de um Termo de 

Ajustamento de Conduta ao qual está em fase de execução em valor 

superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme informado na 

exordial. Outrossim, verifico que o valor dado a causa (R$ 1.000,00) não 

corresponde ao bem da vida pretendido, qual seja a anulação do Termo de 

Ajustamento de Conduta, motivo pelo qual necessário se faz sua 

readequação. Diante disso, determino que o requerente emende a inicial 

atribuindo valor da causa correspondente ao pretendido no prazo de 15 

dias. Outrossim, indefiro o pedido de justiça gratuita, conforme acima 

delineado, devendo a parte autora promover o recolhimento das custas e 

taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer o seu 

parcelamento, nos termos da CNGC/MT, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga, 6 de março de 2020. Fabricio 

Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-50.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR MARQUES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000081-50.2019.8.11.0044 VISTO, Cuidam-se os presentes 

autos de execução de título extrajudicial ajuizado por GENEZIO DARI 

NITSCHE contra JOSIMAR MARQUES BARBOSA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, a exequente agravou a decisão de ref. 

29406612 e sobreveio a informação de que foi deferida liminar para 

autorizar a penhora de parte do salário do agravado, na porcentagem de 

30% (trinta por cento) até o valor do débito da ação. Deste modo, 

determino que a secretaria expeça-se o necessário visando dar 

efetividade ao cumprimento da liminar. Efetivada a penhora 

intime-se/cientifique-se o Setor de Recursos Humanos e Financeiro da 

Prefeitura Municipal de Paranatinga/MT, na pessoa da Sra. VITÓRIA 

SOARES e do Sr. JOSIMAR MARQUES BARBOSA, para promoverem o 

depósito mensal dos valores, sob pena de incorrerem em multa. Ainda, 

efetivada a penhora, intime-se a parte executada cientificando-a. 

Intimem-se. Oportunamente, faço a juntada das informações de agravo 

prestados ao Tribunal de Justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 06 de março de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-50.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR MARQUES BARBOSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, a efetue o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca do local ou região em que 

deverá ser emitida a guia entrar em contato com a central de mandados 

pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000522-31.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. D. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. A. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão 

do oficial de justiça de Id. 29150475.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0003381-24.2010.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ JORGE THEMER OAB - SP94253-D (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROSARTORI COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS CAMPO 

VERDE LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a central de mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 
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e a guia de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25262 Nr: 1294-60.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano Amauri Calvo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luanderson Manoel Pereira Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:17.058/MT, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:10438/MT

 Código 25262.

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por Mariano Amauri 

Calvo em face de Luanderson Manoel Pereira Netto em que o requerido 

após o presente feito tramitar em cumprimento de sentença, vem 

promovendo a dissolução de seus bens, deste modo vê-se a má-fé do 

mesmo, por meio de certidão positiva de bens comprova.

De logo, DEFIRO os pedidos dos itens “a’’ e “b’’ de fls. 243, oficie-se o 

cartório, após resposta de ofício, intime-se o executado para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias ante o impedimento da 

matrícula.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 08 de outubro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58978 Nr: 27-43.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANAER PARANATINGA AERO AGRICOLA 

LTDA - EPP, FERNANDO VEIGA DOS SANTOS, QUEILA DE SOUZA 

AZAMBUJA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )VISTO,Cuidam-se os presentes autos execução de título extrajudicial 

movida por BANCO BRADESCO, em face de PARANAER PARANATINGA 

AERO AGRÍCOLA LTDA EPP e OUTROS, todos devidamente qualificados 

nos autos.Em síntese, as executados foram citadas via edital, 

oportunidade em que nomeado defensor para tratar de seus interesses, 

este apresentou impugnação genérica (fls. 52/55).É a síntese do 

necessário.Em manifestação, a advogada nomeada argumentou a 

ausência de elementos para apresentação de embargos à execução, 

justificando a apresentação de contestação por negativa geral.Sobreo 

tema já decidiu a jurisprudência, vê-se:“EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL. 

OPOSIÇÃO POR "NEGATIVA GERAL". INADMISSIBILIDADE. Conquanto o 

artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, disponha que o 

ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao Curador 

Especial, inadmissível a oposição de embargos sob o argumento de 

"negativa geral". Embargos não se confundem com a contestação, pois 

possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, incidental ao 

processo de execução. Diante da sua natureza jurídica, não admitem 

propositura por "negativa geral", de modo que sua petição inicial deve 

conter alguma das alegações elencadas no artigo 917, do Código de 

Processo Civil. Regra legal descumprida pelo Curador Especial. 

Oferecimento de defesa genérica que não traz qualquer elemento capaz 

de desconstituir o título extrajudicial que fundamentou a execução. 

Rejeição liminar bem aplicada. Sentença mantida. Apelação não provida.” 

(TJ-SP - AC: 10208403320188260309 SP 1020840-33.2018.8.26.0309, 

Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/05/2019) Desta feita, determino o prosseguimento do feito com a 

intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

aos autos memória de cálculos atualizada e requeira o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 50766 Nr: 2280-09.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 Visto.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54642 Nr: 720-61.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Caetano de Mello Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Pedrebon, Maria Elza Predebon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio D Amore Mello - 

OAB:342.819/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Visto.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75007 Nr: 3564-13.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Visto.

Vislumbra-se que às fls. 62/64, que o requerido comprovou o pagamento 

voluntário da condenação.

Já às fls. 67, verifica-se que a parte autora concorda com o valor 

depositado e requer a transferência.

 Desta forma, considerando que a parte requerida satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Proceda a liberação do valor depositado nos autos para a conta informada 

às fls. 67.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81860 Nr: 3238-19.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Vieira Filho Clasen, Emersson Roberto 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudineia Klein Simon - 

OAB:18781 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, julgo 

procedente a presente ação, para o fim de reconhecer a posse do autor 

sobre o imóvel em litígio, tornando subsistente a liminar anteriormente 

concedida, consolidando a posse plena do bem.Por conseguinte, condeno 

os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo, 

conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 12 de dezembro de 2020.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58454 Nr: 3360-37.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Ribeiro de Macedo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º 3360-37.2014.811.0044 (Cód. 58454)

Visto.

Trata-se de ação de busca e apreensão, que posteriormente foi 

convertida em execução, interposta pela Bv Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento, em face de Janete Ribeiro de Macedo 

Santos.

Às fls. 55, a parte autora requer a desistência da ação, tendo em vista 

que as partes transigiram extrajudicialmente.

O art. 487, III, do CPC dispõe in verbis:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III – homologar:

(...)

b) a transação”.

Assim, ante a expressa menção das partes acerca da existência de 

acordo entre as partes, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas recolhidas na inicial, isento de honorários advocatícios.

 P. I. C.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626.

Paranatinga/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 1349-35.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Visto.

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar o presente como 

cumprimento de sentença, bem como para constar como parte exequente 

Mauro Paulo Galera Mari e executado Nelson Marcelino.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 1208-50.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Gonçalves da Silva - 

OAB:15.471/MT, Eduardo Fraga Filho - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 52007.

VISTO,

 Defiro o pedido de fl. 234, mantenho o beneficio de aposentadoria rural 

por idade já implantado.

Intime-se a requerente para que apresente o calculo referente ao 

benefício de aposentadoria rural por invalidez, do lapso temporal 

compreendido entre a DIB do 32 (11/03/2013) e um dia antes da DIB do 41 

( 23/02/2014).

 Com a juntada do referido calculo, desde já, Recebo o cumprimento de 

sentença.

Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54030 Nr: 159-37.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Lopes Kolling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), considerando o valor médio da consultoria, a 

mediana complexidade da liquidação, a distância do escritório do expert 

até a sede deste juízo, o tempo decorrente para a resposta dos quesitos 

apresentados e o grau de especialidade do contador.Registra-se que, a 

teor da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Estado de Mato 

Grosso, o ônus de suportar o pagamento dos honorários periciais será do 

executado, mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

tão logo acostado aos autos o respectivo laudo pericial.Prosseguindo, não 

havendo impugnações, intime-se, desde já, a fazenda executada para 

juntar aos autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura 

do cargo da parte autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, 

no período de 11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos da servidora, neste período, caso assim já 

não tenha sido procedido. Intimem-se as partes para, querendo, indicarem 

assistentes técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em 
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conformidade com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. 

Decorrido o prazo acima, intime-se o Srº Perito para juntar o respectivo 

laudo no prazo legal, obedecendo as cautelas de praxe.Com o aporte do 

referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.Ante a inércia dos causídicos em atuarem na presente ação, 

conforme certificado à fl. 188 e informado pela parte autora à fl. 192, 

determino que caso eles continuem inertes na presente ação, seja oficiada 

a Ordem dos Advogados do Brasil, para que tomem as medidas cabíveis e 

nomeio a Defensoria Pública para atuar em favor da autora.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.Fabrício 

Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80674 Nr: 2567-93.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelir Renostro Heinen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80674

VISTO,

Ciente da petição de fls. 182/183.

 Todavia, antes de sua analise julgo necessário cientificar a parte 

requerida do retorno dos autos, bem como sua manifestação acerca do 

pedido de fls. 182/183 ante o lapso temporal transcorrido entre a 

assinatura do acordo e a presente data.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a requerida manifeste-se 

nos autos, sob pena de presunção de concordância à homologação do 

acordo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66061 Nr: 3155-71.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damaceno Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Fortes - OAB:2199-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT, MARCO 

ANTONIO PIZZOLATO - OAB:68647

 Código 66061

VISTO,

Indefiro o pedido de suspensão da realização da perícia já designada pelo 

perito para o dia 07/04/2020, formulado às fls. 531/532. Isto porque o 

CPC/2015 implementou significativa alteração em relação ao CPC/1973, ao 

estabelecer, como regra, a ausência de efeito suspensivo ope legis dos 

recursos, nos termos do seu art. 995:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo 

disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A 

eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, 

se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de 

difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de 

provimento do recurso.

Logo, proferida uma decisão interlocutória atacável por agravo de 

instrumento (CPC/2015, art. 1.015), ela já é capaz de surtir efeitos, já que 

o agravo não tem o condão de gerar, automaticamente, a suspensão dos 

efeitos da decisão. Nesse caso, é o relator que, à luz do caso concreto, 

poderá conceder o efeito suspensivo, desde que haja pedido da parte 

recorrente e estejam preenchidos os pressupostos autorizadores da 

medida (CPC/2015, art. 1.019, I).

No presente caso o agravo de instrumento não teve efeito suspensivo, 

conforme se vê na decisão proferida pelo relator às fls. 507/509. Logo, 

não há que se falar em suspensão da realização da perícia.

Assim, promova-se a secretaria com as comunicações necessárias à 

realização da pericia.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70632 Nr: 1854-55.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, Alini Marcela Akinaga Melo Mariano - OAB:49.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octávio Lopes Santos 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196.524/SP

 Código 70632.

Visto,

Defiro o pedido de fl. 247 e, consequentemente, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até ulterior manifestação das 

partes quanto ao julgamento dos Embargos de Declaração.

 Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, promover o regular andamento do feito, sob pena de devolução dos 

autos ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103797 Nr: 3221-12.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Nelson Garcia, Wesley Pereira Jesus, 

Tomaz Alves Nogueira Pereira Neto, Cleber Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CARLOS DE 

MORAIS - OAB:25598/GO, LEONARDO DORNELLES SALES - 

OAB:25782/O, MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES - OAB:48116/GO

 a) Os autos estão na fase do art. 55, § 4º da Nova Lei de Drogas. Deste 

modo, recebo a denúncia ofertada em desfavor dos réus, devidamente 

qualificados nos autos, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.b) Cadastre no sistema Apolo os advogados 

constituídos pelos réus, para que sejam intimados via DJE de todas as 

decisões emanadas nestes autos.c) Defiro a produção de prova 

testemunhal e pericial requeridas pelas defesas. Todavia, no que tange a 

prova pericial deve a parte indicar qual o tipo de perícia pretende fazer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão do direito de produzi-la. 

Ademais, consigno que o ônus do pagamento da pericia competirá a 

parte.d) Expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas, as 

quais residem em outras comarcas.e) Oficie-se a Autoridade Policial para 

que encaminhe o laudo pericial da perícia realizada nos aparelhos 

celulares apreendidos com os réus (fl. 112).Sobrevindo, intimem-se e 

cientifique-se as partes.f) Nos termos do artigo 400 do CPP, o 

interrogatório dos réus será o ultimo ato da instrução, ou seja, após a 

realização das perícias (desde que as partes não deixem precluir o direito, 

conforme já pontuado na alínea “c” desta decisão). Logo, uma vez 

decorrido o prazo de cinco dias sem que a defesa dos réus André e 

Wesley manifeste-se, certifique-se e expeça-se carta precatória visando 

o interrogatório dos réus.Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Sem prejuízo do acima exposto, dê-se vistas ao Ministério Público 

para manifestar-se acerca do pedido de fls. 239/240.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Paranatinga/ MT, 04 de março de 2020.Fabrício 

Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1324 Nr: 837-14.1998.811.0044
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Leones Wites da Silva, Espólio de Cid de Holleben

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Espólio de José Leones 

Wits da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cid de Holleben - 

OAB:2951-MT

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem resolução 

de mérito, por abandono da causa. Por conseguinte, estando preclusa 

essa decisão, PROCEDA-SE às baixas das penhoras e restrições 

realizadas nos autos.Por conseguinte, CONDENO a parte exequente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pro rata, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida 

(NCPC, art. 85, § 2º).Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 04 de março de 2020. Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 7740 Nr: 286-92.2002.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rildo da Silva Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779-A/MT, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 Código 7740.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Cumprimento de Sentença intentado por 

Duílio Piato Júnior, contra Rildo da Silva Passos, em que o exequente 

requer a busca das 3 (três) ultimas declarações de imposto de renda do 

executado via sistema Infojud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

busca via sistema BacenJud e RenaJud. Deste modo somente se 

comprovado que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, 

tal como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá 

a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta 

forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas 

privadas ou demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO o pedido de busca via sistema InfoJud.

 Por outro lado, INTIME-SE à exequente para no prazo de 15 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12226 Nr: 1064-91.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Lonardoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Emerson Alves de Freitas - Estagiário - OAB:21610/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779-A/MT, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724-B/MT

 Código 12226.

VISTO,

Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido.

Com a entrega da avaliação pelo Srº Oficial de Justiça, intimem-se as 

partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16975 Nr: 1050-39.2006.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YKSdCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:8.244-B/MT, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, Lazaro Roberto Moreira Lima - OAB:10006, Peterson 

Veiga Campos - OAB:17.203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Código 16975

VISTO,

Ciente da petição de fls. 2.262/2.263.

Certifique-se a secretaria o decurso de prazo para que os demais 

herdeiros se manifestassem acerca do requerimento de fls. 2.259/2.260.

Visando evitar tumulto processual, necessário aguardar a resposta das 

diligencias de fls. 2.265 e 2.266 (certificação do transito em julgado do 

acordo homologado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato 

Grosso) e o parecer da Fazenda Pública Estadual para a tomada de 

decisões quanto aos últimos requerimentos realizados pelos herdeiros.

Deste modo, remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual para que se 

manifeste.

 Sobrevindo os autos, diligencie a resposta das diligencias de fls. 2.265 e 

2.266.

Por fim, somente depois de cumpridas tais determinações, façam os autos 

conclusos para análise e deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 17254 Nr: 1339-69.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anibal Manoel Laurindo, Homero Amilcar Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Nunes Angelin, Irmenia 

Hagmussi Angelin, Francisco Hagmussi Angelim, Ugnei Hagmussi Angelim, 

Cirlene Angelim Rodrigues, Francisney Hagmussi Angelim, Anibal Manoel 

Laurindo, Katiuce Hagmussi Angelin, Cristina Izabel Hagmussi Angelim, 

Margarete Hagmussi Angelim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo nº 1339-69.2006.811.0044 (Código 17254)

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em que 

Homero Amílcar Nedel requer, seja procedida, a citação por edital da parte 

executada, uma vez que não fora encontrado para ser citado conforme fl. 

298/299 e 303/304.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

endereço do executado, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

aos órgãos dos quais tem acesso, comprovando que tentou obter alguma 
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informação pertinente.

Ainda, vale mencionar que o executado ainda não fora intimado por meio 

de seu advogado.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de fls. 305/306.

Por fim, intime-se o executado por meio de seu advogado constituído nos 

termos da decisão de fl. 236.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20479 Nr: 1937-86.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Lonardoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rildo da Silva Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779-A/MT, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724-B/MT

 Código 20479.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Cumprimento de Sentença de honorários 

advocatícios intentado por Duílio Piato Júnior, contra Rildo da Silva Passos, 

em que o exequente requer a busca das 3 (três) ultimas declarações de 

imposto de renda do executado via sistema Infojud.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo menos tentou obter alguma 

informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

busca via sistema BacenJud e RenaJud. Deste modo somente se 

comprovado que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, 

tal como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá 

a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta 

forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas 

privadas ou demais órgãos necessário.

 Sendo assim INDEFIRO o pedido de busca via sistema InfoJud.

 Por outro lado, INTIME-SE à exequente para no prazo de 15 (dez) dias 

informar bens passiveis de penhora do requerido.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28335 Nr: 1330-68.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo de Castro Ribeiro, Yalen 

Kley Soares de Castro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Araújo Lima - 

OAB:25.224/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Código 28335

VISTO,

 Aguarde-se a realização de audiência de conciliação designada nos 

autos em apenso (código 61352).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28338 Nr: 1333-23.2010.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS, VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Oliveira Ramos - 

OAB:20299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 Código 28338

VISTO,

Diante da certidão de fl. 109, indefiro o pedido de apensamento destes 

autos aos autos de Código 72180.

Por outro lado, defiro a citação do espolio, na pessoa de seu 

representante.

 No mais, diligencie a secretaria a efetiva realização do exame de DNA.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31714 Nr: 2141-91.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcio Jose Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31714.

 SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Aldecio José Luiz, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que a fazenda exequente informou o 

adimplemento do crédito tributário (fls.52/54).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Conforme informado pela fazenda exequente, houve a satisfação integral 

da dívida, de tal forma que postula pela extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução 

de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

No mais, proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome dos executados, bem como o desbloqueio de contas.

Eventuais custas processuais a cargo da executada.

Transitada em julgado a presente sentença, procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32425 Nr: 667-51.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge José Zamar Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pela Cooperativa de Crédito de Livre admissão de Associados 

Vale do Cerrado- Sicred, contra Jorge José Zamar Neto.À fl. 159/160 o 

exequente pleiteia novamente após o indeferimento do pedido, pela 

realização de busca de bens do executado junto ao sistema RenaJud e 

Infojud. Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação 

de que a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar 

bens do requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a 

órgãos dos que tem acesso, comprovando que tentou obter alguma 

informação pertinente.In Casu, a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud duas vezes, bem como busca das ultimas 

declarações de imposto de renda, junto ao sistema InfoJud . Posto isto, 

indefiro, o pedido de buscas de declarações sobre operações imobiliárias 

do executado, via sistema Infojud e Renajud.Por outro lado, intime-se à 

exequente para que em 15 (quinze) dias, junte nos autos comprovação de 

diligências realizada ou informe bens passiveis de penhora do 

requerido.Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos 

autos ao arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou 

manifestação da parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105044 Nr: 3229-86.2019.811.0044

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jonas Simioatto Shuenquener

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romaria Pereira da Costa - 

OAB:24305/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e, com 

fundamento no artigo 120 da Lei Processual Penal, INDEFIRO o pedido de 

restituição da espingarda, com calibre nominal 22, da marca boito, 

numeração 2014/008426229-40 ao requerente, mediante termo nos 

autos.Intime-se e cientifique-se.Após, arquivem-se os autos, com as 

baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 04 de março de 2020. Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91432 Nr: 3204-10.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 91432

VISTO,

Processo em ordem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 414-53.2018.811.0044

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUTRALE TRADING BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229, GUSTAVO GONGALVES GOMES - OAB:266.894-A, 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO MAURICIO 

JR - OAB:169.642-SP

 PROCESSO N.º 414-53.2018.811.0044 (Cód. 85856)

Visto.

Trata-se de ação incidental de exibição de documentos interposta pela 

Basf S/A, em face de Cutrale Trading Brasil Ltda.

Às fls. 61/62, as partes requereram a extinção do feito tendo em vista que 

transigiram extrajudicialmente.

O art. 487, III, do CPC dispõe in verbis:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III – homologar:

(...)

b) a transação”.

Assim, ante a expressa menção das partes acerca da existência de 

acordo entre as partes, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas recolhidas na inicial, honorários advocatícios conforme acordado.

 P. I. C.

 Tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal, resta 

certificado o trânsito em julgado, devendo-se arquivar o feito mediante as 

baixas e anotações de estilo.

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80231 Nr: 2337-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80231

VISTO,

Acerca do parecer favorável ministerial quanto à substituição do imóvel 

(fls. 41/43), cientifique-se a parte embargante.

Ademais, intime-se a parte embargante para que informe qual o prazo 

necessário à execução e entrega da obra da casa mortuária.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Concordando o Ministério Público com o prazo indicado, aguardem-se os 

autos em cartório até o seu decurso e em seguida intimem-se as partes 

para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presunção de cumprimento do acordo.

Por fim, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80782 Nr: 2638-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVRS, ECRS, Fernanda Rosa de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Simões Pedroso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:

 Processo nº 2638-95.2017.811.0044 (Código 80782)

VISTO,

Trata-se de Execução de alimentos, em que E.V.R.S e E.C.R.S 

representadas por sua genitora Fernanda Rosa de Sousa, pugna para que 

seja realizado buscas de endereço via sistemas RenaJud, InfoJud e 

Bacenjud em nome do executado Valdomiro Simoes Pedro Filho, CPF: 

702.825.471.26.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu citar o 

executado para que este realize o pagamento de suas obrigações, motivo 

pelo qual pleiteia a busca de endereço em nome do executado, 

utilizando-se dos sistemas RenaJud, InfoJud e Bacenjud.

Deste modo, DEFIRO o pedido de busca de endereço do executado de fl. 

53.
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Com o resultado positivo, cite-se o executado no endereço encontrado, 

nos termos da decisão de fl. 14.

 Caso não encontre nenhum endereço do executado, intime-se a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de direito.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca deferida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 20 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33049 Nr: 1287-63.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Fogaça Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33049

VISTO,

Trata-se de ação de pensão por morte rural.

Compulsando os autos, verifica-se que os autos foram remetidos a 

contadoria judicial para a realização de calculo.

Instado a se manifestar, a parte autora informou que não foi realizado o 

calculo referente aos honorários advocatícios arbitrados na sentença. 

Logo, pleiteia a remessa dos autos a contadoria para tanto (fls. 202/203).

A Fazenda Pública concordou com a parte autora (fl. 204v).

Defiro o pedido formulado pela parte autora, assim remetam-se os autos a 

contadora judicial para que retifique o calculo apresentado, incluindo os 

honorários advocatícios.

Com a juntada dos cálculos, remetam-se os presentes autos ao INSS para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente impugnação quanto aos cálculos.

Ainda, intime-se a parte autora para manifestar-se no mesmo prazo.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando as partes com o cálculo apresentado, 

homologo, desde já, o referido cálculo e determino a expedição de RPV, ou 

precatório requisitório.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84250 Nr: 4360-67.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT, Josimar Marques 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 84250

VISTO,

 Acerca do petitório de fl. 43 intime-se a parte embargante para 

esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, se já foi tomada alguma providencia 

em relação à construção de quebra-molas na rua onde se situa a Escola 

Municipal Rui Barbosa e caso negativo, para que indique quais 

providências vão ser adotadas para sanar tal omissão e em qual prazo.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se.

No mais, cumpra-se a secretaria com as determinações de fl. 42.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75978 Nr: 324-79.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte, Voney 

Rodrigues Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Schembek Souza - 

OAB:19907-O/MT, DANILO SCHEMBEK SOUZA - OAB:19907/O

 Código 75978

VISTO,

Aguarde-se o cumprimento da obrigação de fazer à construção da casa 

mortuária acordado nos autos em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77100 Nr: 823-63.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Feitosa Oliveira - ME, Antonio Feitosa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77100.

VISTO,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, em que Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi 

Cerrado, pugna para que seja realizado bloqueio via sistema RenaJud, em 

nome do executado, A. Feitosa Oliveira – Me CNPJ: 37.512.332/0001-65, 

Antônio Feitosa de Oliveira CPF: 005.186.891-15.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia o bloqueio de veículos em nome da 

executada, utilizando-se do sistema RenaJud.

 Considerando que a parte exquente apresentou veículos em nome do 

executado, defiro o pedido de Restrição junto ao sistema RenaJud dos 

veículos indicados a fl. fl. 31/32.

Com resultado positivo, a secretaria para que expeça-se o Termo de 

Penhora ao bem móvel indicado às fls. 31/32. Por conseguinte intime-se a 

parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, recolher à custa de 

diligências.

Após recolhida, expeça-se mandado de Avaliação e remoção do bem 

móvel penhorado.

Com a entrega da avaliação pelo Srº Oficial de Justiça, intimem-se as 

partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66041 Nr: 3150-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chirlei Pires Feitoza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Código: 66041.

VISTO,

 Trata-se de ação penal.

Considerando que devidamente intimado o advogado de defesa constituído 

não apresentou memoriais, certifique-se e intime-se o réu pessoalmente 

para que tome ciência da inercia de seu advogado constituído, bem como 

para que constitua novo patrono, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de ser-lhe nomeada a Defensoria Pública.
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Os réus ainda poderão informar que não possuem condições financeiras 

para tanto, caso em que lhe serão nomeadas a Defensoria.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70048 Nr: 1666-62.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claricia Tafaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70048.

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 96/102.

Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

Ainda, intime-se a autarquia ré, na pessoa do chefe da Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. Getúlio Vargas, 

nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo impreterível de 10 (dez) 

dias, proceda à implantação do benefício previdenciário, caso não tenha o 

feito.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74326 Nr: 3305-18.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU LOSS - EPP, Irineu Loss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo R.Góes Nicoladelli - OAB:56.918, Marcos 

Bastos - OAB:70.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74326.DECISÃOVISTO,Tratam-se os presentes autos de 

Execução de Título Extrajudicial intentado pelo Banco do Brasil s/a, contra 

Irineu Loss- Epp e Irineu Loss.À fl. 61 o exequente pleiteia novamente 

após o indeferimento do pedido, pela realização de busca de bens do 

executado junto ao sistema DOI. Compulsando os autos, vislumbra-se que 

não houve comprovação de que a parte autora exauriu todos os esforços 

no sentido de informar bens do requerido, pois não há sequer prova de 

que diligenciou junto a órgãos dos que tem acesso, comprovando que 

tentou obter alguma informação pertinente.Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/09/2018)”. Ainda, de acordo com a jurisprudência 

apresentada pelo exequente em seu petitório a fl. 61, colaciono o seguinte 

trecho: “a busca aos sistemas disponíveis pelo judiciário se impõe após a 

comprovação de que a parte credora empreendeu as diligencias ao seu 

alcance”. In Casu Oportuno ressaltar, que a exequente utilizou-se apenas 

do aparato judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora 

realizada buscas via sistema BacenJud, bem como busca junto ao sistema 

InfoJud. Deste modo somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário. Posto isto, indefiro, o pedido de buscas de declarações sobre 

operações imobiliárias do executado, via sistema DOI.Por outro lado, 

intime-se à requerente para informar bens passiveis de penhora do 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos autos. Em caso 

de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da parte, 

nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61352 Nr: 1118-71.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÔNIA ARAÚJO DE LIMA - 

OAB:25224

 Código 61352

VISTO,

 Considerando o disposto no art. 139, V, do CPC, o qual dispõe que o 

magistrado deverá promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2020, às 

13h30min.

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados constituídos, se 

houverem, ou pessoalmente, se não representadas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62369 Nr: 1619-25.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz R. Franco - 

OAB:20720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62369.

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fls. 93, intime-se a parte exequente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 343-27.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilei Terezinha Carlini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51155.

VISTO,

Defiro o pedido de fl. 135.

Desta feita, expeça-se oficio para inclusão dos executados ao cadastro 
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de inadimplentes junto ao CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas).

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para, manifestar-se quanto à 

certidão do Oficial de Justiça de fl. 122, bem como informar bens passiveis 

de penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57889 Nr: 3031-25.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 57889.

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Iraci Alves da Silva 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

informado na fl. 129 v seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63137 Nr: 1923-24.2015.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A - Em Liquidação 

Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Paranatinga Indústria e Comercio 

Ltda, Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a 

parte Autora, a fim de juntar a matrícula atualizada do imóvel a ser 

avaliado, atualização do débito e da avaliação do imóvel, a fim de serem 

expedidos os demais ofícios determinados e proceder o cumprimento do 

ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88524 Nr: 1789-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Cardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.Assim, restando 

evidente a falta de compromisso da parte requerente para com a presente 

ação, julgo o feito extinto sem resolução de mérito, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.Isento de custas e despesas processuais, ante a gratuidade da 

justiça.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

f o r m a l i d a d e s  d e  e s t i l o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88753 Nr: 1903-28.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Steffler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder à requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, devido a partir do dia seguinte da cessão do 

auxílio-doença.Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, 

devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com 

Manual de Cálculos da Justiça federal. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o 

momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, 

sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Em se 

tratando de verba alimentar aplica-se a regra do art. 1.012,§ 1º, II, do 

Código de Processo Civil, tendo a sentença efeito imediato, oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16º Andar) e cumprimento da 

decisão.Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior .Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga – MT, 04 de março de 2020.Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22526 Nr: 1304-41.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fátima Panosso, Jaqueline Sulis, Nilma Orgina Mota, 
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Ilto Dionézio, Silvia Maria da Silveira, Daniela de Paula Ferreira, Olívio 

Waomorã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Paranatinga, Secretaria 

de Administração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252, Classir Miguel Rigon - OAB:20420 B/MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 327 e via de consequência, julgo 

extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, “b”, do NCPC.Consigno, por fim, que em eventual descumprimento 

da avença, a parte credora deverá manejar a execução por meio de 

cumprimento de sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos 

às partes.II – DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOSAdiante, o Advogado Classir Miguel Rigon pleiteia a este 

juízo que seja arbitrados honorários advocatícios referente aos serviços 

prestados à cada um dos impetrantes (fls. 351/356).Por fim, informa o 

pagamento dos honorários advocatícios em relação à Daniela de Paula 

Ferreira, Silvia Maria da Silveira e Ilton Dionesio (fls. 372).Apesar disto, 

não há como inferir dos autos que o referido valor foi o acordado entre as 

partes para a prestação dos serviços jurídicos, uma vez que inexiste 

prova documental nos autos.Nota-se que não há delimitação clara do 

serviço prestado bem como do preço ajustado para a modalidade de 

atuação limitada. Assim, extrai-se que ainda não há elementos que 

permitam assegurar qual é o percentual devido, já que a atuação não se 

deu desde o início do processo, uma vez que outro causídico ajuizou a 

ação, tenho que é necessário o arbitramento da verba honorária em ação 

própria.Desse modo, declaro prejudicado os requerimentos formulados 

pelo Advogado dos impetrantes, uma vez que cumpre a este postular 

eventual direito em ação própria.Transitado em julgado a presente 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 04 de março de 

2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27208 Nr: 198-73.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simpliciana da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar no que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56807 Nr: 2297-74.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dauro da Silva, Mauro Domingo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, 

João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 Código 56807

VISTO,

Ante o teor da petição de fls. 288/290, determino que a secretaria 

certifique se os embargos declaratórios encartados às fls. 280/284 foram 

tempestivos.

Caso positivo, revogo as certidões de transito em julgado e determino a 

intimação da parte embargada para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Caso negativo, cumpra-se o despacho de fl. 279.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 06 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57946 Nr: 3063-30.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dauro da Silva, Mauro Domingo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 Código 57946

VISTO,

Certifique a secretaria a apresentação ou o decurso de prazo para a 

apresentação de contrarrazões, ante o impulsionamento de fl. 285.

 Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, desapense-se e 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 06 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66061 Nr: 3155-71.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damaceno Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Fortes - OAB:2199-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT, MARCO 

ANTONIO PIZZOLATO - OAB:68647

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

para o início doa trabalhos periciais designado para o dia 07 de abril de 

2020 às 14h:00m, em frente ao Fórum da Comarca de Paranatinga-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-09.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CORREA DA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA COSTA OAB - MT13633/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA 

COSTA - MT13633/O, dos termos da r. decisão proferida no ID 29791189 e 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 04/05/2020 às 

17h30min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 
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e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001412-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DERLAN NETO (REQUERENTE)

ROGERIO DERLAN NETO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERVA S.A. (REQUERIDO)

ENEIAS GONCALVES MARQUES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINA EDUARDA PINATTI OAB - SP421270 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte requerida dos termos do r. despacho proferido no ID 29776550.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-94.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MELLO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida e juntada no ID 29944758, bem como para 

informar o atual endereço da parte executada e requerer o que de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO ANTUNES MACIEL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-97.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Paranatinga Data: 06/05/2020 às 13h20min, devendo comunicar e 

comparecer acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-15.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LINDOMAR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Paranatinga Data: 06/05/2020 Hora: 13:40, devendo comunicar e 

comparecer acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-28.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA GOMES AZAMBUJA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à contestação 

juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-65.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à contestação 

juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CRUZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 
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- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à contestação 

juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-74.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001056-72.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NANCI GOMES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001280-73.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001280-73.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 10.213,72 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]->EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: CEZAR 

CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 247, 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO da sentença proferida nos autos do processo acima identificado 

vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. Peixoto de Azevedo-MT , 5 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-71.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LOURENCO LOPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA THAIS POLICARPO DA SILVA OAB - MT24426/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000142-71.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 13.356,00 ESPÉCIE: [Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: BENEDITA LOURENCO LOPES Endereço: Travessão 

10, s/n, Zona Rural, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 553, 9 andar, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a), acerca 

da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 25/03/2020, 

às _14h10min. neste juízo. Deverão ser trazidas as testemunhas 

arroladas. Peixoto de Azevedo-MT , 5 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-41.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GOMES FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000823-41.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Restabelecimento]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARILENE GOMES FERREIRA Endereço: 

Sitio Nossa Senhora Aparecida, travessão 07, Padovani, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, - 

DE 1341 A 1621 - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-292 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) advogado acerca da perícia médica designada para o dia 

18.03.2020, a partir das 13hs, com a Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na 

sala multidisciplinar deste juízo. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na perícia 

designada, a parte deverá apresentar a(o) Perito(a) Médico(a) todos os 

exames e laudos que possuir, bem como os quesitos formulados pelas 

partes. Peixoto de Azevedo-MT, 6 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000872-82.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. L. J. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. E. D. F. M. D. P. S. D. P. D. A. -. P. -. W. C. G. P. (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ROCHA SOARES OAB - MT26513/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000872-82.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 748,62 ESPÉCIE: [Irredutibilidade de Vencimentos, Liminar]->MANDADO 

DE SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: DULCE IVONE LOPES 

JARDIM Endereço: Rua Nilo Peçanha, 76, Casa, Centro Novo, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: Direto Executivo 

do Fundo Municipal de Previdência Social de Peixoto de Azevedo - 

PREVIPAZ - Willian Cesar Gomes Pereira Endereço: Rua Frederico 

Campos, 227, Domicílio Profissional, Centro Antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT, 6 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001381-13.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANNAINA ALVES BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001381-13.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 998,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: 

NOELMA SOUZA CRUZ Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 18, Nova 

Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JANNAINA ALVES BARROS Endereço: Rua Rio Grande 

do Sul, 18, Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

POLO ATIVO para comparecer à audiência de interrogatório designada 

para o 10.03.2020, às 17h00min . ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para impugnação de 15 (quinze) dias passará a fluir da audiência supra 

(art. 752 do CPC). Peixoto de Azevedo-MT , 6 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-18.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER JUNIOR DA SILVA (EXECUTADO)

VALTER JUNIOR DA SILVA 04258109177 (EXECUTADO)

VICENTE MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Centro, no 

prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no 

site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/intimação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos., nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

Peixoto de Azevedo, 06 de março de 2020 Edenilson Coelho Silva Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-59.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FEITOSA FERRAZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para efetuar o pagamento de 01 (uma) diligência do senhor 

Oficial de Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 10 (dez) dias, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/intimação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos. Peixoto de Azevedo, 06 de março de 2020 Edenilson Coelho Silva 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000199-55.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDE CRISTIANE MERCADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL PEREIRA DE FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000202-10.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-46.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ALEXANDRE SOARES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO FRANCISCO OAB - SP78271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PINTO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-62.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANIUZA ROSA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 
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prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000259-28.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNY DA COSTA MATIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-23.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAM DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

WELTON DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

IVANETE VIEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000296-55.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAS JONAS DITADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000237-67.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL JORGE DE JESUS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento, EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000239-37.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA ALVORADA LTDA (REQUERIDO)

ILO OSCAR SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

MARLEIS FIGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RORIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000260-13.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ZANETTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000238-52.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEIS FIGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

CEREALISTA ALVORADA LTDA (REQUERIDO)

ILO OSCAR SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000246-29.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNY DA COSTA MATIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-38.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO KAMINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000223-83.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISI JHONNY DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

CLEUBINHO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

WELITON SILVA SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANE DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000251-51.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARNEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

LORENZI ALVES CAMELO (EXECUTADO)

TEREZINHA DE JESUS CAMELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000294-85.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-89.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 
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2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000261-95.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GUARACY ALENCAR MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000285-26.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SILVA MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000284-41.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN APARECIDA MARQUES DA SILVA OAB - PR51308 

(ADVOGADO(A))

ANNA LUARA GUIETTI OAB - PR85311 (ADVOGADO(A))
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NAYARA ZAMPIERI MACHADO DOS REIS OAB - PR95992 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DINIZ (REQUERIDO)

L. DINIZ EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-69.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000276-64.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ROCHA DA COSTA OAB - 004.047.061-00 

(REPRESENTANTE)

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Oficie-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que traga aos 

autos no prazo de 15 dias os extratos existentes em nome de JOSIMAR 

BEZERRA DA SILVA – CPF: 177.326.463-04 referentes ao FGTS e PIS. 2. 

Oficie-se o BANCO DO BRASIL S/A para que traga aos autos no prazo de 

15 dias os extratos existentes em nome de JOSIMAR BEZERRA DA SILVA 

– CPF: 177.326.463-04 referentes ao PASEP. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Após, voltem conclusos. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000297-40.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-18.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000295-70.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000293-03.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000291-33.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000254-06.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

INES DE FATIMA ELLY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. REBELATTO COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial; 

Após, conclusos. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000245-44.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-62.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A J S OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO OAB - MT23125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNECI AFONSO LAVALL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial; 

Após, conclusos. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001154-23.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-48.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LOPES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA NORO DE SOUZA OAB - MT21721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - SINOP (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-90.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIEL SANTIAGO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS – 

1000186-90.2019 Vistos. Diante da petição de fls. 29644023, cite-se o 

executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 dias, a teor 

do que dispõe o art. 535 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000128-53.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS OAB - MT24284/O (ADVOGADO(A))

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000200-40.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MOLINA CAETANO (EXECUTADO)

EUCLIDES WANSOSKI (EXECUTADO)

CLAUDIO BRASILIANA FERREIRA (EXECUTADO)

JESSICA CAROLINE MARTINS POLONIATO (EXECUTADO)

C.C.M.COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TINTAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CELIA REGINA MARCARI CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-39.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/07/2020 às 

14h30min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000309-54.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

AILSON DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42132 Nr: 309-86.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA JOSE ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR DAMBROS - 

OAB:14197, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA 

para efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de 

Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação da parte requerida, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42132 Nr: 309-86.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA JOSE ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR DAMBROS - 

OAB:14197, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimação das partes do conteúdo da decisão a seguir 

resumido:"Diante do exposto, determino: Intimem-se pessoalmente o 

Executado MAURICIO FERREIRA DE SOUZA e sua esposa, via mandado, 

para manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao auto de 

avaliação dos imóveis (fls.116), bem como, informem porque declararam 

para o Sr. Oficial de Justiça quando da penhora (fls.42) em data de 

04/04/2012, que os imóveis penhorados lhes pertenciam, quando já havia 

matrícula em nome de Basílio Artifão desde 16.11.2006, sob pena de 

responderem por litigância de má-fé, bem como, para efetuarem o 

pagamento da dívida, sob pena de novas penhoras e inscrição dos CPF 

perante o SERASAJUD. Decorrido o prazo certifique-se e voltem 

conclusos..Cumpra-se com urgência.Intimem-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

05 de março de 2020. Evandro Juarez Rodris, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42132 Nr: 309-86.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA JOSE ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR DAMBROS - 

OAB:14197, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Diante do exposto, determino:Intimem-se pessoalmente o Executado 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA e sua esposa, via mandado, para 

manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao auto de avaliação 

dos imóveis (fls.116), bem como, informem porque declararam para o Sr. 

Oficial de Justiça quando da penhora (fls.42) em data de 04/04/2012, que 

os imóveis penhorados lhes pertenciam, quando já havia matrícula em 

nome de Basílio Artifão desde 16.11.2006, sob pena de responderem por 

litigância de má-fé, bem como, para efetuarem o pagamento da dívida, sob 

pena de novas penhoras e inscrição dos CPF perante o 

SERASAJUD.Decorrido o prazo certifique-se e voltem conclusos

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84927 Nr: 2139-77.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBI MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa para comparecer à audiência 

de instrução e julgamento, redesignada para o dia 22 de abril de 2020, às 

14h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92788 Nr: 3247-10.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa para comparecer à audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 29/04/2020, às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99943 Nr: 398-94.2020.811.0023

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) do adolescente para comparecer 

em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09.03.2020 

às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75822 Nr: 3473-20.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARINETE DE OLIVEIRA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA, LUCAS TOME LUZ 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 FINALIDADE: intimar a defesa da decisão de a seguir transcrita: 

Considerando que já foi formalizado executivo de pena quanto a sentença 

condenatória de fls., deixo de lançar manifestação nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88991 Nr: 682-73.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE JANE SOUZA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNRLES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE proposta por 

LEIDE JANE SOUZA DE ALMEIDA SILVA em face de INSS. No decorrer do 

procedimento, a parte autora informou não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fl. 56). Relatei. DECIDO. Tendo 

em vista a petição de fl. 56, extingo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93763 Nr: 3943-46.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte ré para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27.04.2020 às 

17h.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000028-35.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOABI DOS SANTOS DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo - Luis Felipe Nascimento 

Leoni (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000028-35.2019.811.0023 S E N T E N Ç A Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOABI DOS SANTOS DE 

SOUZA contra ato reputado ilegal praticado por LUIS FELIPE NASCIMENTO 

LEONI. Apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

autora permaneceu inerte (fl. 26027407). É o sucinto relatório. Decido. 

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, declaro extinto o 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC. Sem 

custas e honorários pela parte autora. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000854-95.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AIMI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO 1000854-95.2018.8.11.0023 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS EXECUTADO: LEANDRO AIMI A parte 

autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Isento de custas, nos 

termos do art.26 da Lei nº6830/80. Sem honorários advocatícios, face a 

inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-04.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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EDENILSON MENEGON TECCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000334-04.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 2.069,91 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EDENILSON MENEGON TECCHIO Endereço: RUA 

PERU, 67, CASA, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME 

Endereço: AVENIDA D, 419, Esquina com a Rua 09, Quadra G-11, SETOR 

MARISTA, GOIÂNIA - GO - CEP: 74160-010 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. FINALIDADE: INDICAR O ENDEREÇO ATUALIZADO DO 

RECLAMADO. SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO, ART. 51, I DA LEI 

9.099/95. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010110-16.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMAR MASSOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DE ARAUJO - COMERCIO E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

INACIO MATEUS M. FILHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010110-16.2013.8.11.0023 Valor da causa: R$ 5.899,69 POLO ATIVO: 

Nome: CLODOMAR MASSOTTI Endereço: Rua RUA DAS CARNAUBAS, 

246, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INACIO MATEUS M. FILHO Endereço: Avenida ITAMAR 

DIAS, 501, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: 

R. C. DE ARAUJO - COMERCIO E SERVICOS - ME Endereço: Avenida 

ITAMAR DIAS, 501, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 ESPÉCIE: [Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Sentença/Decisão: "Com isso, entendendo não ter havido 

qualquer alegação do requerente de fraude, desmando, mistura de 

patrimônio ou má-fé em geral de qualquer do sócio, INDEFIRO o 

requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e, por 

consequência, a penhora de bens do sócio, salvo futura alegação e 

comprovação destas situações nos autos.Intime-se o requerente da 

presente decisão, bem como para indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-02.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLI SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000306-02.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:MIRELLI SANTOS 
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OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

23/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 

38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 . 6 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-02.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLI SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000306-02.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.180,32 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MIRELLI SANTOS 

OLIVEIRA Endereço: RUA PERU, 520, CENTRO, UNIÃO DO NORTE 

(PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 78533-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04571-000 Senhor(a): MIRELLI SANTOS OLIVEIRA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

23/04/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-84.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000307-84.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:MARIA NEUZA 

GOMES BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LURDES ELIANE 

DAL ZOT POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 23/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-34.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000483-34.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RAIMUNDA PEREIRA SILVA Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO 

VARGAS, S/N, RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. FINALIDADE: INDICAR CONTA 

CORRENTE COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 
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AZEVEDO, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-61.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000186-61.2017.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELOIZA CRUZ DA SILVA Endereço: SETE DE SETEMBRO, MAE DE 

DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. FINALIDADE: INDICAR O 

NÚMERO DA CONTA CORRENTE PARA LEVANTAMENTO DO VALOR 

DEPOSITADO PELO RECLAMADO , REFERENTE A OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-84.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000307-84.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 308,91 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA NEUZA GOMES BEZERRA 

Endereço: RUA GOIAS, 68, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): MARIA NEUZA GOMES BEZERRA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 23/04/2020 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 
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PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE EVANGELISTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000238-23.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 102,85 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSUE EVANGELISTA GOMES Endereço: Rua Goiás, 681, Mãe de 

Deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. FINALIDADE: INDICAR O NUMERO DA CONTA CORRENTE PARA 

LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO, REFERENTE A OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-59.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000298-59.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 189,04 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCINETE SILVA CONCEICAO Endereço: Rua Panama, 587, Jd. 

Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. FINALIDADE: INDICAR NUMERO DA CONTA CORRENTE PARA 

LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PELA RECLAMADA 

(OBRIGAÇÃO DE FAZER) COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 
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o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003300-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER VAINER TEIXEIRA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REU)

 

CERTIFICO que o pagamento das custas processuais determinada na 

sentença ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo 

estabelecido no art. 98, §3º do NCPC, em razão da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001127-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DE FATIMA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001127-70.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

PAULINA DE FATIMA DA CRUZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de ação de aposentadoria por idade e tempo de 

contribuição urbana proposta por Paulina de Fátima da Cruz em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na contestação a autarquia ré 

pugna pelo indeferimento do pedido. A autora impugnou pelo deferimento 

do pedido. Relatei. Passo a fundamentar e decidir. Presentes os 

pressupostos processuais, as condições da ação e não havendo outras 

nulidades a sanar, passo à análise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no Código de Processo Civil Brasileiro. 

A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão). O Superior Tribunal 

de Justiça assevera ainda que “é entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998). Entendo que o Poder Judiciário, junto com os demais poderes 

são o sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim 

sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera 

seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais 

são previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não 

seja desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser 

intimidativa e preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam 

realizados. Com efeito, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu 

direito. No presente caso o autor não se desincumbiu do ônus de provar o 

alegado. Assim, há de se consignar que o deslinde da questão passa pela 

observação das regras de distribuição do ônus probatório dispostas no 

Código de Processo Civil. Desta feita, não há nos autos prova da condição 

de segurado. É cediço que allegatio et non probatio quase non allegatio. A 

simples alegação não é suficiente para provar os fatos constitutivos em 

que se funda a demanda. As simples anotações na CTPS não comprovam 

a condição de segurada, tendo em vista que é necessário o recolhimento 

da previdência. Sendo assim, não merece prosperar o pedido do Autor. 

Dispositivo. Ante o exposto e de tudo que mais dos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvo o 

mérito e encerro a fase de conhecimento, nos moldes do art. 487, I, do 

CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10 %. Em razão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, a que faz jus o autor, fica suspensa a 

exigibilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000703-91.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000703-91.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Ao requerente 

para que comprove que procedeu à reclamação administrativa junto à 

instituição financeira e apresente extrato bancário de 03 meses antes do 

primeiro desconto em 05 dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000678-78.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000678-78.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Ao requerente 

para que comprove que procedeu à reclamação administrativa junto à 

instituição financeira em 05 dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000685-70.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000685-70.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Ao requerente para que 

comprove que procedeu à reclamação administrativa junto à instituição 

financeira em 05 dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-61.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000705-61.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Ao requerente para que 

comprove que procedeu à reclamação administrativa junto à instituição 

financeira e apresente extrato bancário de 03 meses antes do primeiro 

desconto em 05 dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-08.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000715-08.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO PAN Ao requerente para que comprove que 

procedeu à reclamação administrativa junto à instituição financeira e 

apresente extrato bancário de 03 meses antes do primeiro desconto em 

05 dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-16.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000708-16.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Ao requerente para que 

comprove que procedeu à reclamação administrativa junto à instituição 

financeira e apresente extrato bancário de 03 meses antes do primeiro 

desconto em 05 dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133957 Nr: 859-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdJ, MEJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada da 

certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83132 Nr: 515-62.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Luiza de Carvalho Aguiar, Reginaldo 

Alves de Aguiar, Donizete Aparecido Aguiar, Adilson de Carvalho Aguiar, 

Marli de Carvalho Aguiar, Maria Helena de Aguiar, Ailton Alves de Aguiar, 

Sueli Aparecida de Aguiar, José Roberto de Aguiar, ROSICLEIA 

CARVALHO AGUIAR, André Carvalho Aguiar, Adriano Carvalho Aguiar, 

Roseli Carvalho Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para informar aos autos, o valor 

devido a cada herdeiro para a expedição de RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106493 Nr: 4809-89.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. A. de O. J., Ednair Marques de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

ação, para, querendo apresentar contestação, e até a presente data não 

houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85796 Nr: 3412-63.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nestorio Pachuri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento.

Dê-se vista ao autor para dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124850 Nr: 5724-07.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA CIRCY RIQUELME SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132065 Nr: 166-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANIA DE FREITAS ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado, via Oficial de 

Justiça, para quitar a dívida, e até a presente data não houve 

manifestação. Asssim, intimo o advogado da parte autora a manifestar nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138427 Nr: 3040-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60652 Nr: 992-56.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento, intime-se o INSS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91658 Nr: 3146-42.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Luiz Barcelos, Leilões Judiciais Serrano, 

DENYS PYERRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON MAURO DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:4588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de arbitramento de honorários.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 17812 Nr: 1794-35.2003.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valter de Oliveira, Cindya Izabelle 

Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 1. Diante do pedido de habilitação dos sucessores processuais de Neli 

Spader;

2. Intimem-se os sucessores apontados, para que se manifestem no prazo 

de 20 dias;

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43094 Nr: 5365-72.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Limirio Marçal, Maria Luzia Marçal, Limirio 

Marçal, Ivone Limiria da Silva, Ozana Limíria Marçal, Valdeci Claudio da 

Silva, Valdeci Pereira da Fé, Valdivina Limíria da Fé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92148 Nr: 3523-13.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Lourença da Silva, Cleide Florencio de Lima, 

Márcia de Sales Wandelrei Monteiro, Elisabete Rodrigues, Laudicéia 

Chaves Santos, Maria Genilda Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, Éder Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intimem-se as partes;

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84249 Nr: 1726-36.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Schock

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIMAR RIBEIRO DA SILVA, Espólio de 

Aguimar Ribeiro da Silva, Olga Lucia da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 1. Defiro o pedido de desbloqueio, segue em anexo o espelho do BACEN.

2. Nomeio como excipiente como curador especial do bem ofertado em 

caução;

3. Intime-se o excipiente.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89692 Nr: 1489-65.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludogero de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de desarquivamento;

2. Intime-se para dar prosseguimento ao feito;

3. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003172-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TALILA MENEZES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))
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FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO (REU)

JESUS CARUSO TELES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003172-81.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): TALILA 

MENEZES DE QUEIROZ PARTE RÉ: REU: JESUS CARUSO TELES, 

ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO Certifico que, em razão do recurso de 

apelação interposto (IDs 29471084 e 29471087), intimo a parte autora a 

fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 06/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002561-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERRACINE GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZENATE FERRACINE GUIMARAES (REU)

SULMA FERRACINI GUIMARAES SOUZA (REU)

ZELIA FERRACINE GUIMARAES (REU)

VALDEMIR FERRACINI GUIMARAES (REU)

FRANCINETE GUIMARAES TEODORO (REU)

VALMIR FERRACINI GUIMARAES (REU)

WILSOU FERRACINI GUIMARAES (REU)

JERSON FERRACINI GUIMARAES (REU)

COCIFRAN FERRACINI GUIMARAES (REU)

IZAQUE FERRACINI GUIMARAES (REU)

FRANCINEIVA FERRACINE GUIMARAES SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

MARIA IRACEMA LOPES BOEIRA SANTOS OAB - MS0006417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002561-94.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

IVONE FERRACINE GUIMARAES REU: FRANCISCO GOMES GUIMARAES 

NETO Vistos. DEFIRO a habilitação dos herdeiros do requerido, elencados 

na petição de Id. 25935923. PROMOVA-SE a inclusão dos mesmos no polo 

passivo da demanda. No mais, antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, determino que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de conciliação a 

qual fica, desde já, designada para o dia 31 de março de 2020, às 

15h00min, consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 

(quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia 

aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as partes não 

se componham amigavelmente. INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em tempo, uma vez preenchidos 

os requisitos estampados no art. 98 do NCPC, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, § 3°, do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 21 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000238-82.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DUTRA PEREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000238-82.2020.8.11.0013. 

EMBARGANTE: ROMILDA DUTRA PEREIRA EMBARGADO: MARCIORETTO 

& MARCIORETTO LTDA – EPP Vistos. Em primeiro lugar passo a analisar o 

efeito no qual os embargos devem ser recebidos, sendo certo que a regra 

passou a ser o recebimento sem efeito suspensivo. Neste sentido o 

disposto no art. 919 do Código de Processo Civil: “Art. 919. Os embargos 

à execução não terão efeito suspensivo.” Ressalto que o § 1º do referido 

dispositivo legal permite, apenas excepcionalmente, o recebimento dos 

embargos com efeito suspensivo, sendo oportuno transcrever a referida 

regra legal: “§ 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” “In casu”, 

analisando detidamente os autos, verifico que não se fazem presentes os 

requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo. 

Ante o exposto, RECEBO os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo. Por conseguinte, determino que a 

parte embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, tal como preceitua o art. 920, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. A propósito, DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98 do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 6 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EURIPEDES BENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000629-08.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

PARTE RÉ: REQUERIDO: JOSE EURIPEDES BENTO DE SOUZA Certifico que 

intimo a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 06/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003749-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BELMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE MORENO MOURA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003749-25.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: SIDNEY BELMIRO DA SILVA 

PARTE RÉ: INVENTARIANTE: MARCOS ANDRE MORENO MOURA Certifico 

que a contestação apresentada (IDs 29744181 e seguintes) é tempestiva. 

Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 06/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

JAMES MATTHEW MERRILL (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000544-22.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

WILSON RODRIGUES DE SOUZA REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos. CUMPRA-SE a decisão de Id. 29116232. 

INTIME-SE. Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000691-77.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DEGENHART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANDRADE RIBEIRO OAB - MT26979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000691-77.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

NELSON DEGENHART. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

apresentou prova do indeferimento administrativo junto ao Instituto 

requerido, exibindo apenas o protocolo de requerimento (ID n.º 29933744). 

A este respeito, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, deu parcial 

provimento ao RE nº: 631240, com repercussão geral reconhecida, em 

que o INSS defendia a exigência de prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para a concessão de benefício 

previdenciário, por entender que a exigência não fere a garantia de livre 

acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada 

lesão ou ameaça de direito. Colaciono, pois, a ementa da repercussão 

geral reconhecida:  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator (a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). Diante 

disto, faz-se indispensável o comprovante do indeferimento do prévio 

requerimento administrativo junto ao instituto requerido, para o regular 

processamento do feito. Destarte, INTIME-SE a parte autora para emendar 

a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, a fim de carrear 

aos autos a cópia do indeferimento administrativo do benefício. Em idêntico 

prazo, deverá o autor trazer a declaração de hipossuficiência econômica 

para fins de análise ao pedido de gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento do pedido, ou, alternativamente, providenciar a 

comprovação do recolhimento das custas e taxas judiciárias. Com o 

decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 6 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003304-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003304-07.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUCINEIA BATISTA DA SILVA – ME REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso 

interposto nos autos, e, caso necessário, INTIME-SE o embargado, para, 

querendo, oferecer contrarrazões ao recurso de embargos de 

declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

NCPC. Após, à conclusão. Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002506-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002506-80.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ROSILENE APARECIDA FREIRE REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. Considerando que a parte autora não foi devidamente 

intimada para comparecer ao exame pericial, DETERMINO que a Secretaria 

providencie o agendamento de nova data para a realização da perícia. No 

mais, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, mediante remessa de carta 

postal ao endereço fornecido nos autos, a fim de cientificá-la acerca da 

data, horário e local da realização do exame médico-pericial, 

consignando-se que a ausência injustificada importará na declaração da 

perda da faculdade processual da produção da prova. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003603-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO NOGUEIRA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AMADEU SANTOS DO NASCIMENTO NETO OAB - RO9775 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E 

LACERDA - COMPEL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA DESPACHO Processo: 1003603-81.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

EVANDRO NOGUEIRA CRUZ REU: COOPERATIVA DE MINERACAO DOS 

GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL DEFIRO o pedido de Id. 

29383129, e, consequentemente, DETERMINO que os presentes autos 

sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

para que seja realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, 

desde já, designada para o dia 2 de abril de 2020, às 14h00min. Para 

tanto, INTIME-SE a parte requerida para que compareça à solenidade, 

remetendo-se correspondência para o endereço sito à Avenida Teodomiro 

Rodrigues de Souza, n. 1500B, Centro, Pontes e Lacerda/MT. INTIME-SE 

via Dje. Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002945-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PLANALTO REFLOREST E COMERCIALIZACAO DE PROD AGR LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT12564-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO NOVAES ANDRADE OAB - SP187479 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO IDENTIFICADO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002945-57.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

PLANALTO REFLOREST E COMERCIALIZACAO DE PROD AGR LTDA – ME 

RÉU: NÃO IDENTIFICADO Vistos. INDEFIRO o pedido de conversão da ação 

de reintegração de posse em ação de interdito proibitório. Isto porque, a 

despeito da existência de permissivo legal para adoção de citada 

providência, é necessário que diante das circunstâncias fática reste 

comprovada a inexistência de esbulho, mas sim de mera turbação da 

posse para que seja possível juridicamente a conversão das ações. 

Entretanto, tal hipótese não foi comprovada nos autos. D’outra banda, 

considerando que o auto de reintegração de posse anexado ao 

andamento processual de Id. 26302808 - Pág. 2, informa a existência de 

indícios da ação de invasores desconhecidos, DEFIRO o pedido de citação 

editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, do grupo de pessoas 

desconhecidas que invadiram a Fazenda Bela Vista dos Parecis, 

localizada na área rural do Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, durante o decorrer do ano de 2019. Nesse sentido, trago à 

baila a ementa do seguinte julgado proferido pelo e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

DECISÃO - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - REJEIÇÃO - 

DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL PARA INVASORES 

DESCONHECIDOS - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 924 E 

927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO. Não há se 

falar em nulidade da decisão concessiva de liminar reintegratória, se 

nesta, o juízo a quo determinou a citação por edital dos invasores 

desconhecidos. Comprovada a força nova da demanda reintegratória, a 

concessão da liminar é medida que se impões, ante a constatação dos 

requisitos arrolados no art. 927 do Código de Processo Civil. (AI 

27769/2004, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2004, Publicado no DJE 01/03/2005) (TJ-MT - AI: 

00277696420048110000 27769/2004, Relator: DR. MARCELO SOUZA DE 

BARROS, Data de Julgamento: 14/12/2004, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 01/03/2005) Decorrido o prazo do edital e não 

havendo resposta do executado, o que deverá ser certificado 

oportunamente, em atenção ao que dispõe o art. 72, II, do NCPC, NOMEIO 

desde já a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio de 

seus representantes que militam nesta comarca, para oficiar no feito como 

curador à lide. Por consequência, após o cumprimento de todas as 

deliberações constantes deste decisório, DÊ-SE VISTA dos autos à 

referida instituição, a fim de que requeira e apresente o que entender 

cabível. Ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 6 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003559-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CORDEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Termo de audiência em anexo. Acesso as mídias 

da audiência: https://audiencias.tjmt.jus.br/videos/94770/watch

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128565 Nr: 7469-22.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ZANRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atenda-se conforme requerido às fls. 172/173, expedindo ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, informando 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias o cumprimento da diligência, sob 

pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos constituídos, a 

fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108347 Nr: 5518-27.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Souza Valadão, Jefferson Souza Valadão, 

Milton Souza Valadão, Udson de Souza Valadão, Gledson Souza Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:20.011-A, Claudinéia Santos Pereira - 

OAB:22.376-GO, Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga - OAB:36528-GO, 

Fabiane Gomes Pereira - OAB:30485-GO, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, José 

Carlos Silva Coelho - OAB:15013, Lucimer Coelho de Freitas - 

OAB:33001-GO, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A-MT

 Vistos.

Vieram-me os autos conclusos sem, contudo, ser cumprida a decisão de 

ref. 132.

A despeito das reiteradas manifestações do autor no mesmo sentido (ref. 

140 e 141), CUMPRA-SE, "in totum", a decisão última decisão proferida nos 

autos (ref. 132).

Em outros termos, "INTIME-SE o Banco do Brasil S/A, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que, no prazo 10 (dez) dias, apresente no feito 

documentos que comprovam a liquidação dos débitos em nome da Sra. 

Sônia Grimalda Valadão. Com a juntada dos documentos de que trata o 

parágrafo anterior, INTIMEM-SE os autores, por meio de seus advogados e 

via DJE, para que tomem ciência".

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168484 Nr: 4344-75.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOARES 

BONIFACIO - OAB:16001/B

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, quanto à desistência do 

depoimento pessoal do requerido, bem como da oitiva da testemunha 

Lucimeire das Graças Rodrigues da Silva.

c) Ademais, DECLARO encerrada a instrução processual. Outrossim, 

considerando que a parte autora já ofereceu suas alegações finais, 

INTIME-SE o requerido, por meio de seus advogados e via DJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça suas alegações finais.

d) Após, à conclusão dos autos para prolação da sentença.

e) Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95250 Nr: 5789-70.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nirceu Nicolau da Silva, Vagner da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007- 

CGJ. E intimo o advogado da parte autora para proceder ao preparo das 

Cartas Precatórias, bem como comprovar a sua distribuição nos autos no 

prazo de 30 dias. Para constar lavrei a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64309 Nr: 353-04.2012.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo de Freitas Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Landre, Espolio de Miguel Honorio de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Autos do processo nº. 353-04.2012.811.0013Cód. nº. 

64309Vistos.LEONILDO DE FREITAS CARVALHO, devidamente 

qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em desfavor de 

ELIAS LANDRE, também qualificado, tendo ainda como confinantes o 

Ernesto Soares de Carvalho, Antonio Soares Dias e o Espólio de Miguel 

Honório de Carvalho.Em síntese, o autor narra que ele e seu pai Miguel 

Honório de Carvalho, ora confinante, eram funcionários do requerido Elias 

Landre. Dessa forma, com intuito de receberem todo o tempo de serviços 

prestados, aceitaram, como forma de pagamento, uma parte do imóvel sob 

matrícula de nº 837, com área de 2.862,60 hás (dois hectares, oitocentos 

e sessenta e dois ares e sessenta centiares), que pertence ao 

requerido.Assim, desde meados de 1991, o autor alega ter a posse de 

fato do imóvel, o qual utiliza para cultivo de braquiaria.Para tanto, DESIGNO 

o dia 8 de abril de 2020, às 15h30min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas as 

declarações das testemunhas oportunamente arroladas.Ademais, na 

forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes 

o prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.Por fim, ADVIRTAM-SE às partes que a intimação das 

testemunhas é sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela 

secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). 

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato 

aprazado.Pontes e Lacerda, 2 de março de 2020.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85830 Nr: 3442-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Brugnhago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3442-98.2013.811.0013

Código nº 85830

Vistos.

Para se evitar um verdadeiro imbróglio processual, postergo a análise da 

petição de fls. 226/228, também, consequentemente, da manifestação de 

fls. 242/243, até o julgamento do recurso de agravo de instrumento de fls. 

194/200.

MANTENHAM-SE os autos em cartório até que venha informação do 

Tribunal Regional da 1ª Região, ou das partes interessadas, a respeito do 

julgamento de mencionado recurso.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 3 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86710 Nr: 4367-94.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Lourenço Barteli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4367-94.2013.811.0013

Cód. nº. 86710

Vistos.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ofertada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra LUCIMAR LOURENÇO BARTELI.

Narra o excipiente, em síntese, que o cálculo apresentado pela excepta 

apresenta excesso, uma vez que não aplicou os juros da forma devida. 

Além do mais, alega que a data limite para cálculo dos honorários 

advocatícios deve ser 21 de julho de 2014.

Com vistas dos autos, a excepta não se manifestou, conforme certidão de 

fl. 212.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode 

valer o executado, dentro do próprio processo de execução. Poderá o 

executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à 

admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo 

juízo da execução.

Permite-se ao executado, dentro do próprio processo de execução, sem 

necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, 

restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, 

por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência, acerca da objeção de pré-executividade, assim já 

decidiu:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. 
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ADMISSIBILIDADE DE SUA ALEGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA 

DO PRAZO. O meio adequado para se insurgir contra as ações de 

execução fiscal são os embargos à execução. A exceção de 

pré-executividade é o meio apropriado para a argüição de flagrantes 

nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de 

ofício. Cabível a argüição da decadência e da prescrição, desde que 

possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação 

probatória. Presentes os elementos capazes de evidenciar a ocorrência 

da prescrição do crédito tributário, pode a questão ser dirimida em 

exceção de pré-executividade. (...) (AC 428 RS 2006.71.19.000428-4 - 

13/02/2008 - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/02/2008 – TRF-4)”.

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇAO. ADMISSIBILIDADE. 

Exceção de pré-executividade. Prescrição. As matérias passíveis de 

serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de 

ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do 

direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade 

de dilação probatória. Prescrição admissibilidade. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Pedido de redirecionamento formulado em prazo 

superior a cinco anos da constatação da dissolução irregular, em certidão 

lavrada por oficial de justiça. Ocorrência de prescrição nos termos do 

artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional. Recurso provido (AI 

982360720118260000 SP - 12/09/2011 - 5ª Câmara de Direito Público - 

16/09/2011 – TJ-SP).”

Logo, é perfeitamente possível a interposição do mencionado instrumento 

processual quando a matéria levantada seja de ordem pública não 

necessitando de dilação probatória, como a prescrição e a decadência, 

por exemplo.

Feitas tais ressalvas, passo, pois, a análise das teses ventiladas pelo 

excipiente.

DO EXCESSO NA EXECUÇÃO.

Compulsando os autos, a exceção de pré-executividade comporta 

acolhimento.

Conforme determinado pelo acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região (fl. 167), a partir de 01/07/2009, deve ser 

aplicado o percentual de 6% ao ano até 05/2012, seguindo-se a incidência 

dos juros aplicáveis à poupança, conforme previsto da Lei n.º 

11.960/2009.

Ainda, verifica-se que em 21 de julho de 2014 (fl. 133) houve prolação de 

sentença nos autos, portanto, conforme também determinado no acórdão 

de fl. 167, até a referida data deve incidir os honorários advocatícios.

Nesta senda, de maneira clarividente, é possível observar que a 

exequente não observou os parâmetros estabelecidos pelo acórdão, ao 

passo que o cálculo apresentado pelo INSS é o que deve ser homologado.

Sem maiores delongas, ACOLHO a exceção de pré-executividade 

ofertada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e, logo, 

HOMOLOGO o cálculo trazido à fl. 209 verso.

Por consequência, DETERMINO:

I – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 13.943,66 (treze mil, 

novecentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), em 

benefício de Lucimar Lourenço Barteli (art. 535, § 3º, II, do NCPC), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito;

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.179,65 (mil cento e 

setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), em benefício de Max 

Delis de Queiroz (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIME-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 3 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9022 Nr: 128-48.1993.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Alo Minas / Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20.441/MT

 Autos do processo nº 128-48.1993.8.11.0013.

Código nº 9022

 Vistos.

 CÉLIA TEIXEIRA, qualificada nos autos, apresentou EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE contra COMERCIAL ALÔ MINAS – IMPORT. E 

EXPORT LTDA, também qualificada e devidamente representada nos 

autos.

Em suma, a excipiente afirma que a excepta não possui capacidade de ser 

parte, devido ter sido extinta há mais de 20 anos em processo falimentar 

e, além disso, entende que a mesma não possui legitimidade ativa, 

porquanto o título executivo possui como devedora a emitente do cheque e 

beneficiário a Casa Alô Brasil, sem, todavia, esta ter endossado.

Assim, requer a extinção do processo executivo.

Juntou documentos.

A excepta, por sua vez, afirmou que não possui ciência da ausência de 

capacidade de ser parte e, quanto à legitimidade ativa, entende possuir, 

com base no instrumento de protesto onde consta a informação da 

existência de duas assinaturas no verso do cheque.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode 

valer o executado, dentro do próprio processo de execução. Poderá o 

executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à 

admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo 

juízo da execução.

Permite-se ao executado, dentro do próprio processo de execução, sem 

necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, 

restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, 

por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

Lado outro, é importante consignar que a exceção de pré-executividade é 

cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem 

material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) A possibilidade de 

conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é indispensável 

que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Neste sentido, é a jurisprudência do E. TJMT:

“AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS – 

ALEGAÇÃO DE NULIDADE - FATO QUE DEMANDA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.A exceção de pré-executividade 

só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos 

manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a 

dilação probatória. (AI 29930/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016)”.

No caso dos autos, a exceção de pré-executividade veicula, tão somente, 

as matérias relativas à ausência de pressuposto processual e legitimidade 

“ad causam”.

I. DA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL.

De proêmio, verifico que a execução foi ajuizada no dia 22 de junho de 

1993.

Por outro lado, o documento de fl. 300 informa que a excepta teve a sua 

falência decretada, todavia no ano de 1996.

Não há duvidas de que a ocorrência da falência em data anterior à 

propositura da ação acarretaria a extinção do processo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de protesto c/c indenização por 

danos morais – Extinção da Pessoa Jurídica – Ausência de capacidade 

para ser parte – Sentença de extinção – Insurgência – A capacidade de 

ser parte é conferida, via de regra, àqueles que possuem personalidade 

jurídica - pessoas físicas e jurídicas - e, excepcionalmente, a alguns entes 

que, embora desprovidos de personalidade, detêm capacidade judiciária, 

podendo figurar como parte ou interveniente em ação judicial – Verificada 

a ocorrência de distrato social anterior à data da propositura da ação, 

cessa a capacidade postulatória da empresa autora para vir a Juízo, com 

o fim de sua personalidade jurídica, o que implica em ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular que acarreta a extinção 

do processo sem resolução do mérito - Sentença mantida - Apelo 
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desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1104517-74.2016.8.26.0100; Relator 

(a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de 

Registro: 18/12/2018)”

No caso dos autos, todavia, a situação é inversa.

Considerando que, na data da propositura da execução, a excepta não 

tinha a sua falência decretada, aplica-se, “in casu”, o disposto no art. 76, 

§1º, inciso I, do CPC.

Em outros termos, a pessoa jurídica quando propôs a demanda não estava 

extinta, o que ocorreu no curso do processo.

Assim constatado, cabe trazer ao processo aqueles que sucedem em 

obrigações e direitos, tal qual ocorre com a pessoa física que vem a óbito.

É injustificável obstar o exercício do direito de ação no caso em questão.

Aliás, à luz da instrumentalidade das formas, não caberia impor o 

ajuizamento de nova demanda para trazer no polo ativo os antigos sócios 

por questão meramente formal, pois é perfeitamente possível, sem 

prejuízo, que se permita adequação que trata de interesse da parte.

 Não é possível tal inversão de valores a obstar que o juiz permita a 

regularização, segundo a regra do art. 76 do CPC, abrangendo qualquer 

defeito atinente à existência, capacidade e representação.

A presente questão está diretamente ligada à legitimidade processual da 

demandante após a sua falência.

A hipótese de desaparecimento de legitimidade processual não é 

desconhecida da doutrina.

Versando acerca da extinção da pessoa jurídica, lembra Araken de Assis 

que, apesar do desaparecimento superveniente da personalidade jurídica, 

ainda assim, remanesce a legitimidade processual (in Processo Civil 

Brasileiro, 1ª ed. Em e-book, V. II, 2015, Item 509):

A personalidade processual constitui um pressuposto processual. Tal 

matéria há de ser objeto de controle ex officio. Por óbvio, o assunto, salvo 

no tocante às pessoas naturais, comporta discussão no próprio processo. 

Em relação ao vício resultante da falta de personalidade processual, 

concebem-se três situações: (a) ausência originária de personalidade 

processual no curso de todo o processo; (b) ausência originária da 

personalidade processual, sobrevindo, porém, tal personalidade no curso 

do processo; e (c) desaparecimento superveniente da personalidade 

processual [g.n].

É impossível sanar a falta originária de personalidade jurídica. O defeito se 

mostra irremovível. Assim, iniciado o processo por alguma Comissão 

Organizadora de Festival, totalmente inidônea para assumir direitos e 

obrigações, resta ao órgão judiciário tão só extingui-lo, sem resolução do 

mérito, porque faltará aptidão ao autor. O desaparecimento superveniente 

da personalidade processual dificilmente ocorrerá no direito pátrio: a 

personalidade sobrevive à extinção da pessoa jurídica, e, na pior das 

hipóteses, há substituição por ente sem personalidade (v. g., a massa 

falida). Finalmente, sobrevindo a personalidade, considerar-se-á sanado o 

defeito, ensejando o julgamento de fundo.

Antes de tudo, registre-se que o fenômeno da sucessão processual, 

orientado pela marcante alteração ocorrida no plano material, no mundo 

dos fatos, viabiliza que o processo venha a ser integrado por um novo 

sujeito (pessoa física ou jurídica) que dele não fazia parte, passando o 

sucessor, assim, a ocupar a posição processual do sucedido.

 Consoante Clito Fornaciari Júnior:

"Dá-se a sucessão quando, em virtude de um ato ou de um fato a que o 

direito empreste relevância, alguém assume a posição de outrem em uma 

relação jurídica. Implica, portanto, em uma troca de pessoas na titularidade 

de direitos e obrigações, que são assumidos pelo sucessor, tal como se o 

antecessor nunca tivesse existido. Supõe a sucessão que a relação 

jurídica na qual a mesma ocorra verse sobre direitos ou bens suscetíveis 

de transmissão, tanto quando a sucessão decorre de ato do antecessor, 

como quando é resultante da morte, vista aqui como um fato jurídico." 

(Revista de Processo, vol. 24/1981, p. 52 - 61, Out - Dez, 1981, 

DTR\1981\26) [g.n].

Relembra mais, o autor. Destaca que a sucessão liga-se ao problema da 

legitimação para a causa:

“A sucessão processual liga-se ao problema da legitimação para a causa, 

pois quem tem poderes de vir reivindicar em juízo é aquele a quem o 

suposto direito material diz respeito. Na medida em que este suposto 

direito material venha a ser transmitido, a legitimidade para a causa 

afasta-se do transmitente e passa o seu sucessor. Contudo, como o 

processo já se encontra em andamento, o ingresso deste não se opera 

automaticamente, pois busca o sistema processual preservar e, o quanto 

possível, tornar independente a sua realidade no que se relaciona com o 

direito material, conforme veremos. Evidentemente, quando a sucessão 

ocorre em virtude de morte ou de outro fato que à morte pode ser 

equiparado, ressalvados os casos de "ações intransmissíveis" em que 

tem lugar a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267, IX, 

do CPC (LGL\1973\5), a sucessão processual opera-se, pois, diante da 

não mais existência daquele que era legitimado para a causa, não há a 

que resistir o sistema processual, mesmo porque o processo há que 

prosseguir e não pode abrir mão da dualidade de partes”.

Objetivando-se, portanto, a satisfação de crédito, possível é a sua 

transmissão e, assim, a sucessão da demandante originária por aqueles 

que titularizavam o patrimônio da pessoa jurídica extinta.

A ação fora proposta por pessoa jurídica que deixou de existir, fato 

equiparado à morte prevista no art. 43 do CPC/73, atual art. 110 do NCPC.

Sobre a matéria, são os ensinamentos de Marinino, Arenhart e Mitidiero, 

comentando o art. 110 do Código de Processo Civil de 2015, “in verbis”:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 

313, §§ 1º e 2º. 1. Sucessão Processual Necessária. Ocorrendo a morte 

de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos 

seus sucessores, suspenso o processo para tanto (art. 313, § 1º, CPC). 

A suspensão do processo visa a possibilitar a habilitação (arts. 

687-692.JÍPC). Não proposta a habilitação, deve-se observar o contido no 

art. 313, § 2º, CPC. A sucessão também deve ocorrer no caso de extinção 

de pessoa jurídica parte no processo. Se o processo não se suspende, 

mas os interesses do espólio ou dos sucessores restam protegidos, não 

sofrendo qualquer prejuízo, não há que se falar em invalidade processual 

pela mera ausência de suspensão do processo (STJ, 3. a Turma, REsp 

759.927/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 22.08.2006, DJ 

27.11.2006, p. 282). A sucessão processual do art. 110, CPC, independe 

do consentimento da parte contrária. No caso de falecimento do 

procurador, deve-se observar ainda o art. 313, § 3.º, CPC. [g.n]. (in Código 

de Processo Civil Comentado, Ed. RT, 4ª ed. em e-book, 2018 ).

Com efeito, por se tratar de mera irregularidade processual, REJEITO a 

tese de ausência de capacidade processual.

II. DA ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”.

A excipiente afirma que não há endosso no verso do cheque, ou seja, a 

assinatura do beneficiário, de modo a legitimar a atuação da excepta em 

juízo, na qualidade de credora/exequente.

Analisando-se os autos, é incontroverso que a excipiente é emitente e, 

também, devedora da quantia representada pelo título executivo 

extrajudicial de fl. 18.

É sabido que o cheque é transmissível por via de endosso (art. 17, 

“caput”, da Lei nº 7.357/1985), ato pelo qual há a transmissão de todos os 

direitos resultantes do título de crédito.

O endosso é ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito 

transmite seus direitos a outrem, colocando o título em circulação.

Em regra, o endosso é feito no verso do título, bastando o endossante 

incluir a sua assinatura.

O endosso, portanto, pode ser em preto ou em branco.

O endosso em preto é aquele que ‘identifica expressamente a quem está 

sendo transferida a titularidade do crédito’, de maneira que somente 

poderá circular novamente por meio de um novo endosso.

Já o endosso em branco é aquele que não identifica o seu beneficiário. 

Nessa hipótese, ‘o endossante simplesmente assina no verso do título’, 

sem identificar a quem está endossando, o que permite que o título circule 

ao portador, ou seja, pela mera tradição da cártula.

Com efeito, o endosso, para legitimar terceiro à cobrança do cheque 

nominal, há de ser feito por aquele para o qual o título foi emitido 

nominalmente, devendo o título possuir a condição permissiva “à ordem”.

No caso dos autos, a despeito do instrumento de protesto indicar a 

existência de duas assinaturas, verifico que uma é da própria exequente e 

a outra, ambos constantes do verso do cheque de fl. 18, não foi assinada 

pela beneficiária “Casa Alô Brasil”, não havendo qualquer identificação 

neste sentido, o que inviabiliza sua execução, por terceiro, 

considerando-se a impossibilidade de comprovação da operação de 

endosso em branco.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CHEQUE. SENTENÇA DE 

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APELO DO EMBARGANTE. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA DOEMBARGADO PARA O AJUIZAMENTO DE 

EXECUÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIADE ENDOSSO AO EXEQUENTE 
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DIANTE DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA. CHEQUEEMITIDO DE FORMA 

NOMINAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO REGULAR. 

IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR-SE A EXISTÊNCIADE ASSINATURA NO 

VERSO DA CÁRTULA. EXEQUENTE QUE É PARTE ILEGÍTIMA PARA 

COBRAR O VALOR DA CÁRTULA DO EMITENTE/EXECUTADO. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. EXEGESE DO ART. 924, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DE 2015. 'Esse entendimento decorre do disposto nos artigos 17 a 19, da 

Lei nº 7.357/85, conforme já salientado pelo togado singular. O endosso 

ocorre através da assinatura do endossante, sendo esta a pessoa 

nomeada pelo emitente ou o portador quando a cártula não tiver 

destinatário específico. Cabe salientar que a discussão não está atrelada 

apenas a boa-fé ou não do embargado, mas sim no fato de que não é o 

legítimo credor do devedor.' (Apelação nº 0000121-13.2013.8.24.0007, de 

Biguaçu, Primeira Câmara de Direito Comercial, Rel.: Des. Cinthia Beatriz da 

Silva Bittencour Schaefer, julgado em 04.08.2016) (...).”(TJ-SC,AC nº 

00007424420138240125, 2ª Câmara de Direito Comercial, Rel.: Rejane 

Anderson, julgado em10.04.2018).

Destarte, ausente o ato cambial apto à transferência do título, não há como 

se reconhecer a legitimidade da exequente para figurar no polo ativo da 

ação executiva.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO, em parte, 

a exceção de pré-executividade (fls. 297/299), e, consequentemente, 

DECLARO a ilegitimidade ativa da exequente.

Por consectário lógico, JULGO EXTINTO o processo de execução por 

quantia certa ajuizada por COMERCIAL ALÔ MINAS – IMPORT. E EXPORT 

LTDA contra CÉLIA TEIXEIRA, com fundamento no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

Sucumbente, CONDENO a exequente ao pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, “ex vi” dos arts. 82, §2º, c.c. art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

EXCLUAM-SE as restrições e penhoras determinadas nos autos, 

OFICIANDO-SE (fls. 244 e 259).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 03 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 56332 Nr: 1872-82.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onildo Alves de Almeida, Mauro de Freitas 

Barbosa, Agata Krishana Zambele Almeida, Edmar Matos Ribeiro Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1872-82.2010.8.11.0013.

Código nº 56332

 Vistos.

 ÁGATA KRISHANA ZAMBELE ALMEIDA, qualificada nos autos, 

apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE contra HSBC BANK 

BRASIL S.A, também qualificada e devidamente representada nos autos.

A excipiente afirma que foi incluída no polo passivo, a fim de responder 

pela execução, na qualidade de sucessora de seu genitor, devedor 

originário, o qual figura no título executivo.

Contudo, assevera não existir provas da sua qualidade de inventariante 

ou de ter recebido herança de Edmar Ribeiro de Almeida, seu genitor, já 

falecido, devendo ser excluída do polo passivo, notadamente diante da 

sua ilegitimidade passiva.

Além disso, sustenta ter sido citada por edital, após ser frustrada a 

tentativa de sua localização e de citação por meio dos correios, e, na 

sequência, foi deferida a penhora “online”, bloqueando-se o valor de R$ 

282,26 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) de sua 

conta poupança, razão pela qual propugna pela desconstituição da 

penhora.

 Embora responda pela dívida contraída pelo seu genitor, entende existir 

nulidade desde sua inclusão no polo passivo, pois, à época, era menor, e 

o Ministério Público não foi ouvido. Por essa razão, requer a declaração de 

nulidade dos atos processuais, desde a data de sua inclusão nos autos.

 Juntou documentos (fls. 269/273).

A impugnação à exceção de pré-executividade foi juntada nas fls. 

279/283, refutando, “in totum”, os argumentos da excipiente.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode 

valer o executado, dentro do próprio processo de execução. Poderá o 

executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à 

admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo 

juízo da execução.

Permite-se ao executado, dentro do próprio processo de execução, sem 

necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, 

restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, 

por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

Lado outro, é importante consignar que a exceção de pré-executividade é 

cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem 

material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) A possibilidade de 

conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é indispensável 

que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Neste sentido, é a jurisprudência do E. TJMT:

“AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS – 

ALEGAÇÃO DE NULIDADE - FATO QUE DEMANDA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.A exceção de pré-executividade 

só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos 

manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a 

dilação probatória. (AI 29930/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016)”.

Passo a análise das teses da excipiente.

Pois bem.

Devido o óbito do executado, Edmar Matos Ribeiro Almeida, consoante 

certidão de óbito de fls. 77, seus herdeiros foram incluídos nos autos na 

qualidade de representante do espólio (fls. 161 e 165), não, respondendo, 

portanto, com o próprio patrimônio.

Logo, deve ser desconstituída a penhora de valores que recaiu sobre o 

patrimônio da excipiente (fl. 231), seja pelo fato de não figurar como 

devedora principal e/ou solidária no título executivo extrajudicial que 

aparelha a presente execução e, até mesmo, pelo fato do valor bloqueado 

na fl. 272 possuir natureza alimentar e, portanto, ser impenhorável (CPC, 

art. 833, inciso X).

Pelo exposto, acolho a impenhorabilidade alegada, devendo ser liberado, 

mediante alvará, a quantia de R$ 282,26 (duzentos e oitenta e dois reais e 

vinte e seis centavos) em prol da excipiente.

Com relação à tese de ilegitimidade passiva, deixo de analisá-la, uma vez 

que, como dito, a excipiente foi cadastrada nos autos apenas para figurar 

na qualidade de representante do espólio, de modo que não responde com 

seu próprio patrimônio pelo débito contraído pelo seu falecido genitor.

Consigno que, na qualidade de representante do espólio, nada há de ser 

modificado, porquanto a excipiente é filha do “de cujus”, conforme 

declarado na certidão de fl. 77, não havendo nos autos qualquer prova em 

sentido contrário que afaste esta presunção.

Por fim, REJEITO a tese de nulidade dos atos processuais decorrente da 

ausência de intimação do Ministério Público, seja pelo fato de não existir 

nos autos prova da ocorrência do efetivo prejuízo e, até mesmo, pelo fato 

da excipiente ter completado a maioridade civil, figurando nos autos 

apenas na qualidade de representante do espólio.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade para desconstituir a penhora realizada via sistema 

BacenJud, no valor de R$ 282,26 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e 

seis centavos).

Preclusa a decisão, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE alvará de levantamento 
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dos valores penhorados e alhures mencionados em favor da excipiente, 

devendo, oportunamente, esta apresentar seus dados bancários para 

confecção do expediente administrativo.

Por fim, RETIFIQUEM-SE os registros no sistema Apolo e na capa dos 

autos, efetuando-se as alterações necessárias, no sentido de incluir o 

“espólio de Edmar Matos Ribeiro Almeida”, devidamente “representado por 

Ágata Krishana Zambele Almeida e Edmar Matos Ribeiro de Almeida”.

INTIME-SE o excepto para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o 

endereço completo pelo qual deseja a expedição de carta precatória, bem 

como a sua finalidade (fl. 245). CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 03 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000669-19.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000669-19.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARINEZ OLIVEIRA RODRIGUES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARINEZ DE OLIVEIRA RODRIGUES 

contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Narra a parte autora, 

em síntese, que formulou pedido administrativo para concessão de auxílio 

doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o pleito formulado inicialmente 

foi deferido e posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos 

os documentos comprobatórios do alegado, além da prova documental 

atestando a permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, 

requerendo a concessão da tutela antecipada para determinar que a 

Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela 

confirmação da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em 

aposentadoria por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de 

sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, 

fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, o risco ao 

resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do 

direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado 

se consubstancia nos atestados médicos carreados aos autos, bem como 

na informação de concessão do benefício, além da informação de 

cessação do mesmo (“vide” ID nº. 29919551). De outro vértice, o presente 

pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível quando 

não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser 

revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel 

Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: provisório, 

porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um 

pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e estável, 

porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato da Autarquia ré ter cessado a 

benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de prejudicar a 

fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os valores recebidos 

possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a 

matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado receio 

de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, 

para que determinada a implantação do benefício de auxílio doença 

(TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão 

Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de 

setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)”. Como 

consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz 

o restabelecimento do benefício do auxílio doença. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

probabilidade do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte 

reclamante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, com fundamento no art. 300, “caput”, do 

Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a Autarquia ré, no 

prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício de auxílio doença em favor 

da parte autora, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. INTIME-SE da tutela 

provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a Autarquia ré para, 

querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, 

com a juntada da contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte 

autora através de seus advogados e via DJE para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o 

transcurso do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a 

juntada da impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para 

tanto desde NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital 

Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de 

Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de Pontes e 

Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cuiabá/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

448Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 896Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

implicando ainda em gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre 

outros. Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte 

autora o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 6 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-54.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000699-54.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000677-93.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 9 5 - 1 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 6 - 0 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1 0 0 0 6 9 7 - 8 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 7 0 1 - 2 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000702-09.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000451-88.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBELA ALVES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000451-88.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: FLORISBELA ALVES MACIEL REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

Vistos. INTIME-SE a requerente, por meio de seu advogado, via DJE, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, trazendo aos autos documento que comprove a recusa de 

transferência da propriedade por parte do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, com base na necessidade de 

anuência dos herdeiros de Vicente Rodrigues de Souza. A propósito, 

DEFIRO a gratuidade da justiça em benefício da requerente, na forma do 

art. 98, “caput”, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo supra, 

tornem os autos conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 6 de março 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-40.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000687-40.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000689-10.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 9 0 - 9 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 2 - 6 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000693-47.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000689-10.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000689-10.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000687-40.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 9 0 - 9 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 2 - 6 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000693-47.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-92.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000690-92.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000687-40.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 8 9 - 1 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 2 - 6 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000693-47.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000692-62.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000692-62.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000687-40.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 8 9 - 1 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 0 - 9 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000693-47.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000693-47.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000687-40.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 8 9 - 1 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 0 - 9 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000692-62.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000673-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000673-56.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000694-32.2020.8.11.0013 em razão 

da conexão. CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 

246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000694-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000694-32.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000673-56.2020.8.11.0013 em razão 

da conexão. CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 

246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000677-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000677-93.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000695-17.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 9 6 - 0 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 7 - 8 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1 0 0 0 6 9 9 - 5 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 7 0 1 - 2 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000702-09.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000695-17.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000677-93.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 9 6 - 0 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 7 - 8 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1 0 0 0 6 9 9 - 5 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 7 0 1 - 2 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000702-09.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000696-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000696-02.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000677-93.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 9 5 - 1 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 7 - 8 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1 0 0 0 6 9 9 - 5 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 7 0 1 - 2 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000702-09.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-84.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000697-84.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000677-93.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 9 5 - 1 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 6 - 0 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1000699-54.2020.8.11.0013, 1000701-24.2020.8.11.0013 e 

1000702-09.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-24.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000701-24.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000677-93.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 9 5 - 1 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 6 - 0 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1 0 0 0 6 9 7 - 8 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 9 - 5 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000702-09.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000702-09.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000702-09.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000677-93.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 6 9 5 - 1 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 6 - 0 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1 0 0 0 6 9 7 - 8 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 6 9 9 - 5 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000701-24.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000680-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000680-48.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

APENSE-SE aos autos de nº 1000683-03.2020.8.11.0013 e 

1000712-53.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000683-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000683-03.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

APENSE-SE aos autos de nº 1000680-48.2020.8.11.0013 e 

1000712-53.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-53.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000712-53.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

APENSE-SE aos autos de nº 1000680-48.2020.8.11.0013 e 

1000683-03.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-63.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000679-63.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO MORADA S/A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000686-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000686-55.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000713-38.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000713-38.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO PAN. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000718-38.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

CLARA LEITE. RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 189716 Nr: 2761-21.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizio Joaquim da Silva Neto, Mateus 

Marangoni Silva, Rafael Ferreira Barros, Bruno Gustavo Barbosa Silva, 

Marcio Garcia Penha, Fabio Juan da Costa de Morais, Emerson Alexandre 

Souto Silva, Rafael Henrique Barbosa da Silva, Fagner Borges Gomes de 

Oliveira, Antonio Neto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - 

OAB:19984/O, Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 

SP, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0, WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4.202

 ... Fundamento. Decido.De proêmio, insta consignar que foram designadas 

audiências para realização do interrogatório das testemunhas JAQUELINE 

NAYARA RODRIGUES MORAIS TEIXEIRA (16/03/2020 – fl. 1015) e 

CARLOS AUGUSTO DO PRADO BOCK (06/03/2020 – fl. 1007).Não consta 

nos autos informação referente à carta precatória expedida em 

23/01/2020 à Comarca de Cáceres/MT para inquirição da testemunha 

Rafael Mendes Scatolon (fl. 975).À Ref. 219 consta certidão de que a 

carta precatória para interrogar os acusados Márcio Garcia Penha, Fábio 

Juan da Costa de Morais e Antônio Neto dos Santos foi distribuída em Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT sob o n° 1327-96.2019.811.0077 – Código 

69104 e em consulta ao site do TJMT percebe-se que foi devolvida a este 

juízo na data de 27/02/2020, por AR.Foi informado pelo juízo deprecado 

que o réu ANTONIO NETO DOS SANTOS não foi encontrado no endereço 

mencionado nos autos e que não existe informações sobre o seu 

paradeiro (documento anexo).Em que pesem as alegações da Defesa de 

que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, 

consigno que em razão das audiências para oitiva das testemunhas acima 

mencionadas estão designadas para datas próximas, INDEFIRO o pedido 

da Defesa para abertura dos prazos para apresentação das alegações 

finais, por ora.Considerando que o réu ANTONIO NETO DOS SANTOS não 

foi encontrado, DETERMINO o desmembramento do feito em relação a este, 

após o que os “novos autos” deverão ser remetidos ao Ministério Público 

para manifestação.À SECRETARIA para que diligencie acerca da CP 

remetida à Cáceres com vistas a verificar se há data de audiência 

designada e que se atente as datas das realizações das audiências já 

designadas (mencionadas acima), com vistas a juntar ao presente feito as 

respectivas mídias, que ficarão à disposição nos endereços mencionados 

às fls. 1008 e 1015/1016, respectivamente.Cientifique-se o Ministério 

Público e a Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 192005 Nr: 4113-14.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Douglas Ferreira dos Santos, Thiago 

Soares do Nascimento Luz, Cristovão Oliveira dos Santos, Alesandro 

Cesar Santos Veiga, TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - 

OAB:24554/O, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista a convocação recebida por essa magistrada para 

participar da “XIX Jornada de Estudos do TJMT”, que será realizada na 

Comarca de Cáceres/MT nos dias 19, 20 e 21 de março, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 01 DE ABRIL DE 2020, às 13h45min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 196497 Nr: 6385-78.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arley Fagundes Ricardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384, PAULO LINO DA SILVA - OAB:25926/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista a convocação recebida por essa magistrada para 

participar da “XIX Jornada de Estudos do TJMT”, que será realizada na 

Comarca de Cáceres/MT nos dias 19, 20 e 21 de março, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 26 DE MARÇO DE 2020, às 

13h20min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201342 Nr: 8849-75.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Campos Berthi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 
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Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Devolvo os autos à Secretaria para que promova a juntada da 

manifestação do Ministério Público com urgência (vide fl. 119).

Caso não esteja disponível, diligenciar junto ao Parquet com vistas a 

promover a juntada.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205184 Nr: 10720-43.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384, PAULO LINO DA SILVA - OAB:25926/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista a convocação recebida por essa magistrada para 

participar da “XIX Jornada de Estudos do TJMT”, que será realizada na 

Comarca de Cáceres/MT nos dias 19, 20 e 21 de março, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 26 DE MARÇO DE 2020, às 

13h40min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205236 Nr: 10751-63.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Ribeiro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 Vistos, etc.

Cumpra-se às determinações exaradas à fl. 131 e assinadas pelo 

magistrado Cláudio Deodato Rodrigues Pereira (Ref. 44).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 209127 Nr: 1220-16.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847

 Vistos, etc. Trata-se de ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SULENEIR CRUZ GARCIA 

para apuração da infração penal prevista no artigo 147, caput, do Código 

Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.Analisados os elementos 

informativos coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório 

mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus commissi delicti.Assim, 

RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios 

do artigo 394, §1º, inciso II, do Código do Processo de Penal, consigno que 

O PROCEDIMENTO SERÁ COMUM E O RITO SUMÁRIO.Nos termos do artigo 

396 do Código de Processo Penal, determino a CITAÇÃO do (a) 

denunciado (a) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma legal, devendo 

constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo a intimação, quando 

necessário.O oficial de justiça deverá indagar ao (à) denunciado (a) se 

possui advogado constituído ou condições para contratar tais serviços, 

certificando a resposta.Decorrido o prazo sem manifestação do (a) 

denunciado (a) ou não possuindo este (a) condições para contratar 

advogado, certifique-se e remetam-se os autos à Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para apresentação de resposta à acusação....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 209317 Nr: 1323-23.2020.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Aparecida de Godoy - 

OAB:204296

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS FLORÊNCIO para o dia 09 DE ABRIL 

DE 2020, às 16h15min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído e a advogada 

mencionada à fl. 24.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIME-SE a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147445 Nr: 6789-03.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIONEI DE ALMEIDA FERREIRA, Rg: 

15754731, Filiação: Natalino Elias Ferreira e Janete de Almeida Ferreira, 

data de nascimento: 01/11/1985, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 65 

99618 6916. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de fevereiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA LACERDA DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de maio de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002023-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA LACERDA DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE FERRACINI GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos patronos do promovente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUCAS LOPES MARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do promovente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002887-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELE DA ROCHA RODRIGUES BANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da promovente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para que compareçam a audiência de instrução e 

julgamento redesignada para 9/4/2019 às 15h00min, na sala de audiências 

do Juizado Especial. Ficam ainda, as partes intimadas para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e sendo testemunhal, 

que depositem o rol, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação 

desta intimação. Na oportunidade, as testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento 

levadas pela parte que as tenham arrolados, independentemente de 

intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 9.099/95. Sendo necessário 

intimação das testemunhas, as partes deverão formalizar requerimentos, 

conforme parte final do dispositivo acima citado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada do promovente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010498-75.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES OAB - MT23380/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado para efetuar pagamento da dívida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010498-75.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES OAB - MT23380/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados da parte embargada para, no prazo legal, 

apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002704-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO GERALDES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do recorrido para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003497-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERPONTES - COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE 

PONTES E LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de janeiro de 2020, às 12h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003497-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERPONTES - COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE 

PONTES E LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte embargada para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONESCLEI CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

MUNDIAL ELETRO- PORTATEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte recorrida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010858-73.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LA MAISON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO 

UNIPESSOAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA MARCHIORI STEIN PALERMO RUFINO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da promovente para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002599-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para indicar o atual endereço da parte 

promovida Avianca.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010882-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA RONDÔNIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010882-04.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA 

DE AVILA EXECUTADO: ENERGISA RONDÔNIA-DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos, etc. Considerando a divergência entre os cálculos 

apresentados pelas partes, determino a remessa dos autos ao Contador 

para cálculo da execução, conforme determinações da sentença, 

incluindo a multa de 10% e honorários de 10%, até a data do bloqueio 

bacenjud. Após, vista às partes sobre o cálculo da Contadoria e 

conclusos. PONTES E LACERDA, 6 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000644-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ANDREZA DE ALMEIDA PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000644-06.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: NOEMIA ANDREZA DE 

ALMEIDA PAIVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Vista à parte exequente sobre manifestação do executado, prazo de dez 

dias. Após, conclusos. PONTES E LACERDA, 6 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-90.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO UNIAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000619-90.2020.8.11.0013. REQUERENTE: SUPERMERCADO UNIAO 

EIRELI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar aos autos no 

prazo de dez dias documento que comprove a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, para demonstrar a legitimidade ativa, sob 

pena de extinção. PONTES E LACERDA, 6 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003436-64.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARIANO DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar o endereço atual da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AURICIA BATISTA DE ALMEIDA BORGES SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (TESTEMUNHA)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de abril de 2020, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DE ARAUJO (REQUERIDO)

RAMIRES & DORNELAS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de abril de 2020, às 14h00min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE DE OLIVEIRA RIBEIRO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001438-61.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GIRLENE DE OLIVEIRA 

RIBEIRO NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de Processo Civil), 

consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor ciente de que 

SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou 

penhora de bens equivalentes à integralidade do valor devido, é que 

poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 

(Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de que em 

razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma consulta a 

cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e em caso 

de não serem encontrados bens para penhora, o feito será extinto na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha valor de 

até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 6 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-59.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAGLIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010092-59.2012.8.11.0013. REQUERENTE: LUCIANO PAGLIARINI 

REQUERIDO: BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Depreende-se dos autos 

que há mais de 05 (cinco) anos o BANCO FINASA S/A foi condenado à 

obrigação de fazer de transferir o veículo GM/CORSA ST, ano/modelo 

2002/2003, placa DJQ-8898, Renavam 00803676344, chassi 

9BGST80N03B139280, retirando-o do nome do autor nos cadastros do 

Detran/MT. Apesar de inúmeras determinações de cumprimento, com 

estabelecimento de multa diária e expedição de ofícios para tutela 

específica da obrigação de fazer, o executado permanece inerte. O 

Detran/MT, por sua vez, informou que necessita um CPF/CNPJ que será 

cadastrado em lugar do autor, e que para baixa definitiva do automóvel é 

necessário comprovante do recorte do chassi. A parte exequente 

requereu seja determinado ao Detran/MT a baixa definitiva do veículo, 

independentemente do cumprimento dos requisitos exigidos pela normativa 

mencionada no ofício. É o breve relato. DECIDO. O pedido da parte 

exequente, embora plausível, não é a melhor solução para o caso, pois 

como não se sabe o paradeiro do veículo, há risco de que continue 

circulando mesmo após a baixa administrativa. Com efeito, conforme já 

ressaltado, É OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO (BANCO FINASA S/A) 

transferir o veículo para outrem, retirando-o do nome do autor nos 

cadastros do Detran/MT. Como não o fez, é dever do Poder Judiciário a 

tutela específica da obrigação, para obtenção do resultado prático 

equivalente. Ora, se o único empecilho para a transferência é saber para 

quem será direcionada a propriedade do veículo, a solução é simples: para 

o executado BANCO FINASA S/A. Que fique registrado em nome dele, e 

ele faça com o veículo o que bem entender. Assim, determino a expedição 

de ofício ao DETRAN/MT para que retire o veículo GM/CORSA ST, 

ano/modelo 2002/2003, placa DJQ-8898, Renavam 00803676344, chassi 

9BGST80N03B139280 do nome do Sr. LUCIANO PAGLIARINI e o transfira 

para o nome do BANCO FINASA S/A, CNPJ 57.561.615/0001-44, 

juntamente com todos os débitos e multas incidentes sobre o veículo, no 

prazo de dez dias. Deverá a parte autora fornecer ao Detran/MT eventuais 

outros dados necessários para cadastro. Após a comprovação da 

transferência, arquivem-se estes autos, com baixa. PONTES E LACERDA, 

6 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-62.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA RANGEL DE SOUZA (REQUERENTE)

SOLANGE PAULINA HOINASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000498-62.2020.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA CLEUZA RANGEL DE 

SOUZA, SOLANGE PAULINA HOINASKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Na época da distribuição da ação, o valor da causa 

era R$ 74.481,71, ou seja, superior a 60 salários mínimos. Aliás, tal fato já 

havia inclusive sido percebido pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, que 
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despachou às fls. 876 em 15/01/2020 revogando a decisão que 

determinou a remessa dos autos para este Juizado Especial, mas a 

decisão foi ignorada pelos servidores, que remeteram os autos mesmo 

assim. Desse modo, apesar de a Lei 9.099/95 dispor que em caso de 

incompetência extingue-se o processo, excepcionalmente, para evitar 

grave prejuízo à parte autora, declino da competência para a 1ª Vara 

desta Comarca. Remetam-se os autos. PONTES E LACERDA, 6 de março 

de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BOM FILHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINELMA JOSE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002059-58.2019.8.11.0013. INTERESSADO: JOSE BOM FILHO DA SILVA 

REQUERIDO: EDINELMA JOSE DA COSTA Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

A parte autora pretende a cobrança do valor de R$ 5.162,05, referente a 

aluguéis e encargos decorrentes da locação, consoante documentos que 

acompanham a inicial. Devidamente citada, a parte ré não compareceu à 

audiência de conciliação e não apresentou resposta no prazo legal, 

incorrendo em revelia, razão pela qual devem ser tidos como verdadeiros 

todos os fatos narrados na inicial, consoante art. 20 da Lei 9.099/95. Além 

disso, a parte ré não comprovou a quitação do débito, como lhe competia, 

conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte ré a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 5.162,05 (cinco mil, cento e sessenta e dois reais e 

cinco centavos), corrigida monetariamente pelo índice pactuado no 

contrato ou, não havendo, pelo INPC; e com juros moratórios de 1% ao 

mês desde cada vencimento. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, deverá a parte autora 

formular pedido de cumprimento de sentença, na forma da lei. Se nada for 

requerido no prazo de 15 dias, ao arquivo, com baixa. Pontes e 

Lacerda/MT, 6 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000607-13.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONI FIDELIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000607-13.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: RONI FIDELIS EXECUTADO: 

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte executada 

para receber a citação ou constatou-se que não há bens penhoráveis, 

após diversas diligências frustradas para tentativa de penhora. Desse 

modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução dos 

documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: 

“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. No 

mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título 

judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, 

como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome 

do executado no Cartório Distribuidor” e “No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o entendimento 

jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, DA LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Ressalto a possibilidade 

de protesto da sentença líquida, no Cartório de Protestos, sem custo para 

o credor, conforme art. 591, §3º da CNGC Extrajudicial, bastando a parte 

exequente apresentar certidão de teor da decisão (art. 517, §§ 1º e 2º do 

CPC e art. 591, §1º da CNGCE), a qual pode ser obtida na Secretaria da 

Vara independentemente de determinação judicial. P.R.I. Ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, 6 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MIGUEL LIZIERI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001099-05.2019.8.11.0013. REQUERENTE: RICARDO MIGUEL LIZIERI 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por 

RICARDO MIGUEL LIZIERI SANTOS contra TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

reclamada em contestação alega impossibilidade de inversão do ônus da 

prova e inaplicabilidade do art 6º, inciso VIII do código de defesa do 

consumidor, contudo tais preliminares não merecem acolhimento, eis que 

preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Preliminar 

rejeitada É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. No caso em 

questão é patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já encontra 

pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que 

firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Relata o reclamante que ligou no dia 23/11/2018 

para cancelar o plano e mudar para pré pago, porém a reclamada 

cancelou o plano e o número do reclamante, aduz o reclamante que por 

varias vezes ligou para a reclamada na tentativa de reaver o referido 

número, conforme protocolos de Nº 2019.538.996.2004 às 18h42min; 

2019.539.003.0701 às 18h59min; 2019.539.003.0373 às 18h59min, todos 

em 23/01/2019. Mas somente no dia 28/01/2019 foi ao procon, e assim 

conseguiu reaver o referido número, mediante protocolo de Nº 

2019.540.768.9486. Alega o reclamante que foi prejudicado pelo 

cancelamento do referido número, pelo fato de estar em acompanhamento 

médico pós cirúrgico, este era seu único contato para ser avisado, e que 

sua empregadora que também o auxilia, ficando o reclamante sem 

comunicação, por tais motivos requer indenização por danos morais. Em 

contestação a reclamada alega que não houve pedido de cancelamento de 

plano e que o plano permaneceu ativo até o momento em que o reclamante 

se tornou inadimplente, o que ocasionou nas funcionalidades bloqueadas 

e desligadas, e a referida linha foi cancelada, aduz ainda que não houve 

ilicitude praticada. Segundo a regra contida no artigo 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito. No entanto, ao analisar os 

autos verifica-se que o reclamante não junta provas do dano alegado, 

trazendo aos autos apenas atestado médico de seu estado, o que não 

prova as alegações de danos e prejuízos sofridos. Com efeito, em que 

pese as razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer a 

pretensão autoral sem provas que a situação lhe causou 

constrangimentos. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento, restando inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado. Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 6 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA FRANCIELLE DE ASSIS CABASSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002428-86.2018.8.11.0013. INTERESSADO: PAMELLA FRANCIELLE DE 

ASSIS CABASSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de ação de restituição dos valores empregados na construção 

de rede elétrica executada por particular, proposta por PAMELLA 

FRANCIELLE DE ASSIS CABASSA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S-A. DA PRESCRIÇÃO Rejeito-a, uma vez 

que neste caso o termo inicial do prazo prescricional é a data da 

incorporação da rede, o que não ocorreu no caso em tela, restando 

afastada a preliminar arguida pela reclamada. Rejeitada a preliminar. Passo 

ao exame do MÉRITO FUNDAMENTO E DECIDO Alega a reclamante que na 

data de 1/10/2011 realizou um projeto para que fosse idealizada a 

construção de uma linha de transmissão de energia elétrica para atender 

sua propriedade, visto a ausência desta e tal necessidade, a linha de 

transmissão fora custeado pelo bolso da Reclamante, incluindo todo o 

material e a mão-de-obra. Relata que na época dos fatos, a autora 

desembolsou a quantia de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), e que tudo foi 

devidamente fiscalizado pela reclamada, no entanto a rede elétrica não foi 

incorporada ao patrimônio da reclamada, requisito este exigido pela Aneel 

para que haja a restituição dos valores empregados na edificação. 

Verifico que a reclamante pretende ser ressarcido de valores 

despendidos com os materiais adquiridos por conta própria para a 

eletrificação da sua propriedade rural. Pois bem. Inferem-se dos 

documentos juntados que a reclamante trouxe prova suficiente da 

instalação da rede de eletrificação de sua propriedade. De outro modo, 

não se olvida que as instalações de energia elétrica realizadas pela 

reclamante incorpora ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato 

de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 11, da 

Resolução 250/2007 da ANEEL, vigente à época, verbis: Art. 11. Os bens 

e instalações oriundos das obras de que trata esta Resolução deverão 

ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da 

distribuidora, quando da respectiva conclusão, contabilizando-se em 

contas especiais os valores da correspondente participação financeira do 

consumidor, conforme o Manual de Contabilidade do Serviço Público de 

Energia Elétrica, instituído pela Resolução nº 444, de 2001. Ademais, o 

caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor 

arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de 

eletrificação rural, conforme se vê no art. 9ª, da mesma resolução, verbis: 

“É de responsabilidade exclusiva do solicitante o custeio das obras 

realizadas a seu pedido relativas a: I - extensão de linha de reserva; ou II - 

melhoria de aspectos estéticos.” Desse modo não existindo a 

responsabilidade da reclamante em arcar com a construção e manutenção 

de uma rede de transmissão de energia. Não há como negar que somente 

com a incorporação de rede elétrica particular sem prévia indenização é 

que nasce o direito à escorreita reparação pecuniária que visa, de um 

lado, compensar a perda patrimonial e, de outro, dar plenitude ao comando 

normativo que veda o enriquecimento ilícito. Resta evidente que ocorreu 

um enriquecimento sem causa da reclamada, haja vista que incorporou 

gratuitamente ao seu patrimônio uma estrutura de rede elétrica, 

aplicando-a em sua atividade empresarial e auferindo, por decorrência, 

lucros em sua utilização. De outro vértice, o consumidor acabou 

custeando a rede elétrica sem qualquer contrapartida, realçando a 

ocorrência do enriquecimento sem causa que legitima a pretensão 

deduzida. Entendo que deve a reclamante ser ressarcida na integralidade 

pelos gastos com a construção e instalação da rede, porquanto, trata-se 

de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este 

antecipado a instalação com recursos próprios, impondo o dever de 

ressarci-lo. A jurisprudência decidiu nesse sentido, verbis: “RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES INVESTIDOS NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL. COMPROVADO O INVESTIMENTO REALIZADO 

PELOS AUTORES, NA EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, 

TÊM ELES DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS, 

CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. 

Abusividade patente da cláusula que estipulava a restituição da quantia 
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investida, pelo valor histórico. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM A 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEEE, RECONHECERAM A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RGE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 

RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DESCONSTITUIR 

PARCIALMENTE A SENTENÇA; E, FORTE NO ART. 515, PAR.1º, DO CPC, 

POR MAIORIA, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, Fl. 

12 de 17 VENCIDO O VOGAL, QUE JULGAVA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE EM MENOR EXTENSÃO."(TJRS, RAC n. 70042598623, 18ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, J. 23.05.2013 - 

negritei) Em analise do caso, verifico que deve prosperar a pretensão 

inicial da autora. Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

julgo PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora, para: CONDENAR, 

a reclamada a restituir a reclamante os valores gastos totalizando R$ 

11.096,35 (onze mil, noventa e seis reais e trinta e cinco centavos),valor 

há de ser corrigido pelo INPC a partir desse arbitramento acrescido de 

juros de 1% (um) por cento ao mês a partir do desembolso. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 6 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002805-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVELINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002805-23.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CELIO FERNANDES PEREIRA 

REQUERIDO: RIVELINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação reclamatória de reparação por danos materiais e 

morais proposta por CÉLIO FERNANDES PEREIRA em desfavor de 

RIVELINO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA. MÉRITO. Noticia o reclamante 

que adquiriu um veiculo do reclamado sendo este um automóvel Marca 

Chevrolet, Modelo Cobalt 1.4 LTZ, de cor Branca, com placas NYE - 

3234/Contagem/MG, Chassi n.º 9BGJC69X OCB 300490, em nome de Jair 

Alve, ajustado no valor de R$ 31.500,00 (Trinta e Um Mil Reais). Alega o 

reclamante que o reclamado assumiu o compromisso de entregar o 

veiculo, mas não lhe entregou o DUT, para a transferência, o que só 

ocorreu em 18 de março de 2019, após cinco meses da compra. Ressalta 

o reclamante que a demora se justificou pelo simples fato de ter a empresa 

Reclamada comercializado um veículo que não se encontrava em seu 

nome e nem em nome daquele que constava no CRLV –Licenciamento 

para trafegar, sendo que no ato da entrega do veículo em 26 de Outubro 

de 2018, lhe foi repassado, de forma provisória um CRLV (Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo) em nome de Jair Alves, sendo que 

em tal documento, tal veículo seria da cidade mineira de Contagem. Porém, 

conforme se observa pelo espelho do site do DETRAN/MT, o qual segue 

acostada a esta, o proprietário anterior não mais era Jair Alves, mas sim 

Glaucia Mara Quadrado, bem como o veículo não mais estaria registrado 

junto ao DETRAN de Minas Gerais, mas sim do Estado de São Paulo. Pois 

bem, tais fatos patrocinados pela revenda Reclamada, acarretaram com a 

impossibilidade de se realizar o Seguro Automotivo do veículo, e nem lhe 

foi fornecido do DUT devidamente preenchido em seu nome para que 

procedesse com a contratação do seguro veicular. O reclamante alega 

ainda que o veiculo apresentou problemas no motor em menos de 90 dias 

da aquisição, o que ocasionou despesa suportada pelo reclamante no 

valor de R$ 2.675,00 (Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco Reais), alega 

também o reclamante que teve seu veiculo furtado em 22 de fevereiro de 

2019, e que diante da demora na transferência, o reclamante estava 

impossibilitado de contratar seguro. Aduz o reclamante que seu veiculo foi 

furtado e levado para a Bolívia, e diante da inexistência de seguro veicular 

o reclamante teve que ir em busca do veiculo , onde teve que pagar o 

equivalente a R$ 10.000,00(Dez Mil Reais) para traze-lo de volta, alega o 

reclamante que todo esse transtorno só ocorreu por conta da conduta do 

reclamado em não cumprir com sua obrigação em transferir o veiculo para 

o nome do reclamante, para tanto requer indenização de danos morais e 

materiais. Em sede de contestação o Reclamado informa que jamais 

requereu a rescisão contratual diante do impasse enfrentado pela 

empresa em concluir a transferência veicula. E com relação ao problema 

no motor o reclamado alega que em contrato estava estabelecido que o 

comprador ora reclamante teve a liberdade e o direito de realizar o test 

drive e leva-lo na oficia para inspecionar antes da compra, e que o 

reclamante esteve nas dependência do reclamado para realizar serviços 

de alinhamento e balanceamento e nada mencionou das falhas mecânicas 

. Alega ainda o reclamado que cumpriu com as regras de oferecer seguro 

do veiculo para o reclamante, e que na ocasião o reclamante ficou de 

pensar se iria ou não fazer o seguro. Relata ainda o reclamado procuro 

empresa que revende veiculo seminovo, e que o reclamante tinha 

conhecimento de que o veiculo estava em nome de terceiro, fato este que 

não impediu de fechar o negócio. Em sede de audiência de conciliação 

restou infrutífera. Para a comprovação da responsabilidade civil, apta a 

ensejar a condenação do reclamado a indenizar parte reclamante por 

eventuais danos sofridos, faz-se necessária a presença dos seguintes 

requisitos: conduta ilícita, dano e nexo causal. O art. 14 do CDC prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à 

prestação do serviço, entretanto, não fica o consumidor dispensado de 

cumprir as clausulas do contrato, o qual tinha a liberdade de inspecionar 

em oficina de sua confiança antes de efetuar a compra do veiculo. Não 

restou comprovado a existência de fato que pudesse ferir sua moral a 

ponto de desencadear direito à receber indenização por danos morais e 

materiais. Quanto a alegação do veículo não estar em seu nome, fora 

impossibilitado de contratar seguro veicular, não deve prosperar pois a 

maioria das seguradoras possibilitam que os candidatos ao seguro 

contratem o serviço mesmo não sendo proprietários do carro em questão 

ou seja o seguro pode estar em nome de quem não é proprietário do carro. 

Verifica-se que o reclamante não prova suas alegações, quanto ao furto 

do veiculo, motivo pelo qual, entendo que não restou comprovado suas 

alegações. Assim, afigura-se no mínimo temerário condenar a reclamada 

com base unicamente nos relatos de insatisfação e indignação da parte 

reclamante. Portanto, inexistindo comprovação de qualquer ato ilícito por 

parte da reclamada, não há que se falar em dano material, tampouco em 

dano moral, quanto mais indenizável. Ante ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito dos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Sem custas 

e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 6 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002968-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002968-03.2019.8.11.0013. REQUERENTE: FERNANDO DE SOUZA 

BONFIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de aquisição e propriedade de bens c/c 

pedido de tutela, proposta por Fernando de Souza Bonfim em desfavor do 

Estado de Mato Grosso. Considerando os documentos acostados pelo 

reclamante onde comprova através de que não adquiriu o bem, e que foi 

vitima de um golpe, reconhecido assim pela loja que não foi o reclamante 

que adquiriu a moto que está transferida, consoante acordo celebrado 

com a MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 
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(“Planetarium Motos”), considerando que o reclamado teve ciência, mas 

não apresentou contestação. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

LIMINAR concedida 23676456. O Estado do Mato Grosso não apresentou 

contestação. Pois bem. Verifico que o reclamante traz vasto conteúdo 

probatório de que foi vitima de um golpe, e que foi reconhecido pela loja 

que não foi o reclamante que adquiriu a moto. Restando evidente que a 

razão assiste ao reclamante que comprovou fato constitutivo de seu 

direito. Entretanto o reclamado não apresentou contestação indicando ato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa, não resta demonstrado fato impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Assim, inexistem motivos para que não se conceda o que foi 

pleiteado pelo reclamante em inicial. DISPOSITIVO. Pelo exposto, julgo 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

DECLARAR inexistência de propriedade do bem a motocicleta Honda XRE 

300, placas QBZ-4187, com o código RENAVAM 1071273156. b) 

DETERMINAR a exclusão das dívidas dos impostos gerados e não 

quitados, bem como para os inscritos na dívida ativa, como também para 

determinar exclusão do nome do Promovente em definitivos dos bancos de 

dados de cadastros de inadimplentes. c) CONFIRMAR os efeitos da tutela 

deferida, remetendo a discussão quanto ao seu descumprimento para a 

fase de cumprimento de sentença para que haja violação do princípio do 

contraditório; Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 6 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALVES DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA SILENE PIRES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002226-75.2019.8.11.0013. INTERESSADO: CELIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, KATIA SILENE PIRES DE 

OLIVEIRA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE 

DÉBITOS proposta por CELIA ALVES DA SILVA em face de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO, E KATIA SILENE PIRES DE 

OLIVEIRA É o suficiente a relatar. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

Na hipótese dos autos, evidencia-se a legitimidade passiva do 

DETRAN/MT, uma vez que detém a responsabilidade pela higidez dos 

registros dos veículos em circulação. Registre-se ainda que o DETRAN é 

uma autarquia e como tal é dotado de personalidade jurídica, portanto, 

legítimo para responder por seus atos. Fundamento e decido. Alega a 

reclamante que foi proprietária do seguinte veículo Peugeot/206 14 Sensat 

FX, ano/modelo 2008, cor prata, Placa AQJ4933, RENAVAM 00977727866, 

CHASSI 9362CKFW98B079670 e que na data de 06 de janeiro de 2016 

vendeu o automóvel para a corré Kátia, e assinou a autorização para 

transferência de propriedade de veículo, e a compradora, apesar de ter 

levado o bem, nunca promoveu sua regularização ante o órgão de 

trânsito. Relata a reclamante que vem sendo cobrada pelo pagamento dos 

encargos tributários e multas referente ao citado veículo. Em contestação 

o reclamado aleda que a obrigação de fazer a transferência do veiculo é 

da nova proprietária, não podendo tal obrigação ser imputada ao 

reclamado. Ao analisar as provas que corroboram o pleito, especialmente 

documental, verifica-se que a reclamante juntou aos autos documento de 

autorização de transferência devidamente preenchido para a Sra. KATIA 

SILENE PIRES DE OLIVEIRA, na data de 06/01/2016, sendo tal documento 

reconhecido por verdadeiro em cartório, a também nos autos termo de 

audiência de conciliação entre as partes na data de 04/02/2019, onde a 

corré firma acordo com a reclamante para efetuar o pagamento da 

documentação do veiculo no prazo de 60 dias. Após analise da 

documentação que conta nos autos, entendo que restou comprovado a 

alienação do bem para a Sra. Katia Silene Pires de Oliveira. Consoante art. 

134 do CTB, alienado o veículo automotor sem que se faça o registro, ou 

ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o 

antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só 

afastadas quando o DETRAN é comunicado da alienação, com a indicação 

do nome e endereço do novo adquirente, fato este não comprovado nos 

autos. Há de se pontuar, todavia, que o reclamante juntou provas 

suficientes para prova a alienação do bem, conforme consta no 

preenchimento da autorização de transferência devidamente preenchido 

para a Sra. KATIA SILENE PIRES DE OLIVEIRA, na data de 06/01/2016. 

Contudo, jamais comunicou a venda ao Detran/MT, somente o fazendo por 

meio do ofício do ID 21406766, recebido em 07/05/2019. Apenas aí é que 

cessa a responsabilidade solidária por tributos, multas, licenciamento, etc. 

Ante o exposto, opino pela procedência parcial da pretensão contida na 

inicial, apenas para: a) CONDENAR o réu ESTADO DE MATO GROSSO a 

transferir para o nome do corréu Katia Silene Pires de Oliveira todos os 

tributos incidentes sobre o veículo a partir de 07/05/2019; c) CONDENAR o 

réu DETRAN/MT a transferir para o nome do corréu Katia Silene Pires de 

Oliveira o veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia, 

bem como todos os débitos de multas, licenciamento e outros desde 

07/05/2019; d) CONDENAR o réu Katia Silene Pires de Olivera a transferir 

para o seu nome o veículo objeto da lide, bem como a assumir os tributos e 

débitos de multas, licenciamentos e outros, desde a data da alienação. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 6 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000387-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000387-49.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME EXECUTADO: RICARDO OLIVEIRA DA SILVA Vistos, etc. Não há 

omissão na sentença acerca do desbloqueio das contas, pois tal pedido 

nunca foi feito. Não há como ser omisso de um pedido que não foi feito. 

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Contudo, como o pedido foi feito agora, passo a analisar. O dinheiro já foi 
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transferido para conta judicial, então não há como desbloquear. Deve ser 

expedido alvará. Expeça-se alvará para levantamento, pela parte 

executada, da quantia depositada nos autos. Após, ao arquivo. PONTES E 

LACERDA, 6 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-83.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA FERNANDA COLNAGO DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000337-83.2019.8.11.0014. Na sequência, abra-se 

vistas às partes para que, no prazo legal e sucessivo, começando pela 

parte autora, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Deverão, ainda, em mesma 

oportunidade, arrolar testemunhas, caso pretendam a produção de prova 

testemunhal, no limite de 03 (três) para cada parte, as quais deverão 

comparecer à eventual audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Cumpridas estas providências, certifique 

a secretaria e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 

mérito, se satisfeita a hipótese prevista pelo art. 355, inc. I do CPC, alerta 

que se faz em observância ao artigo 10 de mencionado diploma. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 31 de janeiro de 2020.. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000446-21.2019.4.01.3600

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AL NEY DE JESUS CARDOSO OAB - MT12.114-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOMIRIM LTDA -ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REFERENTE AO PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA, BEM COMO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000522-24.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA BARBOSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000522-24.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: LINDALVA BARBOSA CAMPOS REQUERIDO: 

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU Visto, Considerando a ausência de expediente na data 

anteriormente designada, CANCELO a audiência de conciliação marcada 

para o dia 24 de fevereiro e a redesigno para o dia 19 de março de 2020, 

às 12h00min (MT) no CEJUSC desta comarca. REITERE-SE que, a 

intimação do autor deve se dar na pessoa do seu advogado (art. 334, § 3º 

do CPC/15) e a citação do requerido com, no mínimo, 20 dias de 

antecedência (art. 248 do CPC/15). Em não havendo acordo, a parte 

requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado desta via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação 

das partes advertência de que a ausência delas na audiência de 

conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação, deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Poxoréu, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000202-37.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO BRANDAO LOPES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVINY MATEUS LOPES DOS SANTOS (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000202-37.2020.8.11.0014 Vistos etc. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais, e nomeio 

inventariante o requerente JUSCELIO BRANDÃO LOPES, independente de 

assinatura de termo de compromisso, nos termos do artigo 664 do CPC, a 

qual deverá apresentar as declarações, atribuir valor ao espólio e 

apresentar plano de partilha, no prazo de 30 (trinta) dias. INDEFIRO, de 

imediato, o pedido de assistência judiciária gratuita, porquanto o patrimônio 

partilhável do espólio, antes mesmo da apresentação das declarações da 

inventariante, aparenta o montante de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) 

aproximadamente, destacando-se que as custas processuais devem ser 

suportadas pelo espólio e não pelos herdeiros, ressaltando-se, por fim, 

que conforme simulação realizada pelo Cartório Distribuidor, as custas 

para este caso limitam-se à quantia de R$700,00 (setecentos reais) 

aproximadamente. DEFIRO, por outro lado, a possibilidade de parcelamento 

das custas, conforme autorizado pelo artigo 98, §6º do CPC. Desta forma, 

INTIME-SE o inventariante para recolher a primeira parcela das custas 

concomitantemente à apresentação das declarações. Transcorrido o 

prazo, CERTIFIQUE a secretaria o integral cumprimento das determinações. 

Na hipótese de descumprimento, volvam-me os autos conclusos para 

deliberações. Por outro lado, caso integralmente cumpridas, ou seja, 

recolhidas as custas e apresentadas as declarações de forma correta, 

intimem-se as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Nacional para, 

querendo, manifestarem-se sobre eventual interesse no feito. Ainda nesta 

situação, deverá a inventariante carrear aos autos certidões negativas em 

nome do de cujus emitidas pelas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Federal, assim como, também, comprovar a emissão da GIA para 

pagamento de ITCMD, assim como o devido recolhimento do tributo em 

favor da Fazenda Pública Estadual, ou apresentar documento hábil a 

comprovar a isenção do tributo pela Fazenda, assim viabilizando o 

julgamento do plano de partilha. Na sequência, colha-se parecer do 

Ministério Público e então venham-me os autos conclusos. Ciência à 

inventariante. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 20 de fevereiro de 2020. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-03.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HAUAGGE DO PRADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000558-03.2018.8.11.0014. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RODRIGO HAUAGGE DO PRADO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Defiro o pedido de id 2123912. 

Por conseguinte, nomeio como perito agrimensor, o engenheiro Agrônomo 

Alisson Fernando Gomes Lopes, com endereço profissional situado na 

Rua Ceara, n°326, Jardim Planalto Rondonópolis/MT Telefones: (66) 9 

9679-4270, e-mail: agrônomo.alissonfernndo@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado para dizer se aceita o encargo e para formular proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de 

Processo Civil), ressaltando que poderá retirar o processo em carga para 

análise. Aceito o encargo e apresentada a proposta dos honorário, 

intimem-se as partes para que se manifestem acerca do valor 

apresentado, e sobre o adiantamento da quantia ser paga, que deve ser 

rateada, de acordo com o art. 95 do CPC. Às providências. Cumpra-se. 

Poxoréu MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000543-97.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - PR93366 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000543-97.2019.8.11.0014. 

IMPETRANTE: CARLOS RODRIGUES VIEIRA IMPETRADO: PREFEITO 

MUNICIPAL DE POXORÉU, K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA 

LTDA - EPP I – Relatório Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Carlos Rodrigues Vieira contra ato indigitado coator de lavra organizadora 

do referido Concurso Público do Município de Poxoréu, KLC 

CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME., que, na condição de 

gestor público, determinou a realização de concurso público de provas de 

títulos para provimento de cargos juntos à administração municipal. 

Sustenta o impetrante que se inscreveu no referido certame como 

candidato com necessidades especiais (PNE) e obteve média 

classificatória para a prova prática prevista para o cargo de motorista. 

Alega o requerente que, embora seu nome constasse na relação dos 

aprovados/ classificados para a prova prática, na data prevista para sua 

realização foi impedido pela empresa KLC (que conduziu o certame) de 

realizar o teste prático sob o argumento de que o mesmo não havia sido 

aprovado, portanto, inapto para a segunda fase do concurso. Conquanto 

o impetrante tenha argumentado acerca de sua condição de candidato 

PNE, essa resultou inócua, vez que foi negado seu direito de se submeter 

à prova prática para o cargo de motorista. Pleiteou-se, em sede de liminar, 

a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora 

proceda à convocação do impetrante para realização de prova prática 

para o cargo de motorista, bem corno efetue a divulgação de seu 

resultado final em lista específica correspondente às vagas destinadas 

aos portadores de necessidades especiais. Encontram-se às ID's n. 

21461820/21461840 os documentos que instruíram a inicial. Recebida a 

inicial, este r. juízo indeferiu a liminar pleiteada (ID n. 21543196). 

Devidamente notificada (ID n. 23900312), a autoridade impetrada 

apresentou informações (ID n. 24204731), aduzindo que a negativa de 

convocação do impetrante à realização de prova prática não apresenta 

resquício de ilegalidade ou abuso de poder, sob o argumento de que o 

impetrante não fora classificado para a realização de prova prática, não 

configurando violação ao percentual de vagas destinadas aos candidatos 

portadores de necessidades especiais. O Ministério Público, por sua vez, 

manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. II – Fundamentação De proêmio, 

forçoso destacar as premissas normativas que disciplinam a pretensão 

inicial. Nesse quadro, o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88, com redação 

repetida pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, enuncia: LXIX - conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Em complemento, o 

art. 23 da Lei 12.016/2009 assim dispõe: Art. 23. O direito de requerer 

mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, 

contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Da norma 

constitucional extrai-se que o mandando de segurança é instrumento 

apropriado para proteger direito líquido e certo, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência de tal mister. Nessa vereda, discorre o Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes[1]: “Como especialização do direito de proteção judicial 

efetiva, o mandado de segurança destina-se a proteger direito individual 

ou coletivo líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública não 

amparado por habeas corpus ou habeas data (CF, art. 5º, LXIX e LXX). 

Pela própria definição constitucional, o mandado de segurança tem 

utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público 

sem proteção específica, desde que se logre caracterizar a liquidez e 

certeza do direito, materializada na inquestionabilidade de sua existência, 

na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no 

momento da impetração”. (Destaque) No mesmo diapasão, a 

jurisprudência, como se verifica no trecho de ementa proveniente do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “1. O direito líquido e certo a que 

alude o art. 5o., LXIX da Constituição Federal é aquele cuja existência e 

delimitação são passíveis de demonstração documental, não lhe turvando 

o conceito a sua complexidade ou densidade. Dessa forma, deve o 

impetrante demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a 

ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de 

plano, os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer 

dilação probatória, incabível no procedimento da ação mandamental. 2. 

Assim, o Mandado de Segurança é meio processual adequado para 

verificar se a medida impugnativa da autoridade administrativa pode ser 

considerada interruptiva do prazo decadencial para o exercício da 

autotutela, ainda que se tenha de examinar em profundidade a prova da 

sua ocorrência; o que não se admite, no trâmite do pedido de segurança, 

porém, é que essa demonstração se dê no curso do feito mandamental; 

mas se foi feita a demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do 

abuso, não há razão jurídica para não se dar curso ao pedido de 

segurança e se decidi-lo segundo os cânones do Direito.” (MS 18.554/DF, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 11/12/2013, DJe 07/02/2014) (Destaque). Pois bem, em análise ao caso 

em tela, nota-se a ausência de complexidade da causa, sendo possível a 

análise do direito apenas com base na narrativa das partes e documentos 

anexados. Compulsando-se os autos, tenho que é de rigor a concessão 

parcial da segurança para determinar a convocação do impetrante para 

que se lhe seja oportunizado apresentar a documentação exigida pelo 

edital, bem como, realizar a prova prática, com observância do disposto no 

art. 2º e 3º, III c/c art. 4º do Decreto 9508/18. Vejamos. O edital de 

abertura, nos termos da legislação vigente, previu que 5% das vagas 

seriam destinadas às pessoas portadoras de deficiência. Em consonância 

com o previsto no art. 1º, §§1º e 3º do decreto 9518/18, sendo 10 (dez) o 

número total de vagas para o cargo concorrido, o percentual de 5% 

resultará em 0,5, o que implica na disponibilização, após o arredondamento 

determinado pelo mencionado Decreto, de 01 (uma) vaga para as pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Conforme bem salientado pela 

ilustre promotora, o número de cargos destinados aos PNE’s deve ser 

calculado para cargo, isoladamente. Além disso, contrariamente ao que 

aduz a impetrada, a classificação dos candidatos a vagas reservadas a 

cotistas deve se dar em lista separada daquela em que constam os 

classificados na ampla concorrência. Isto porque, o objetivo das ações 

afirmativas, dentre as quais insere-se a reserva de vagas para pessoas 

portadoras de deficiência no âmbito da Administração Pública, é 

justamente assegurar que os impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com uma ou mais 

barreiras são capazes de obstruir a participação plena e efetiva na 

sociedade, sejam compensados por medidas aptas a restabelecer a 

isonomia, colocando os indivíduos concorrentes em condições 

equivalentes. Ora, a não incidência da reserva de vagas durante as fases 

do curso acabaria por esvaziar boa parte do conteúdo da norma, eis que 
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é nas provas e avaliações prévias ao julgamento final que Aliás, foi neste 

sentido o entendimento adotado pelo STF, no julgamento da ADI 45, que 

analisou a constitucionalidade da lei 12.990/14, a qual prevê a reserva de 

cotas em concursos públicos para pessoas negras. Consignou-se, no que 

aqui interessa para o deslinde da questão, que: Direito Constitucional. 

Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em 

concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. 

Procedência do pedido. (...) 3. Por fim, a administração pública deve 

atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de 

vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve 

ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não 

apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as 

vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de 

ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; 

e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de 

alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados 

deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da 

reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a 

integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É 

constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no 

âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, 

além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, 

desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o 

contraditório e a ampla defesa”. Conforme se evola do edital de divulgação 

das inscrições de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE’s) 

– ID 21461835 –, o impetrante foi o único candidato portador de deficiência 

inscrito para o cargo de motorista. Realizada a primeira fase do certame, o 

candidato obteve pontuação 106 (ID 21461836), tendo sido, com isto, 

aprovado nesta primeira etapa, que exigia pontuação mínima de 50 pontos. 

Reitere-se, portanto, que é irrelevante o fato de estar ele ou não dentre os 

30 primeiros melhores classificados, quando se considera a lista de 

participantes sem necessidades especiais. É dizer-se: a denominada 

cláusula de barreira (delimitação do número de pessoas que terão 

oportunidade de concorrer na fase seguinte do certame) deve considerar, 

separadamente, a classificação das pessoas que concorram a vagas 

destinadas a cotistas, seguindo-se os critérios do edital. Noutro giro, o 

impetrante, na sua petição inicial, pugna pela sua nomeação, o que, por 

óbvio, não é cabível, uma vez que o candidato cotista, tal qual os demais, 

precisa ser aprovado no concurso, por meio de procedimentos 

pré-estabelecidos que permitam aferir a capacidade para o desempenho 

da função. III - Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 13 da 

Lei 12.016/2009, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada, a fim 

de que a autoridade coatora proceda à convocação do impetrante para 

que se lhe seja oportunizado apresentar a documentação exigida pelo 

edital, bem como, realizar a prova prática, com observância do disposto no 

art. 2º e 3º, III c/c art. 4º do Decreto 9508/18. Cumpra-se no prazo de 60 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em 

conformidade com o disposto no art. 139, IV do CPC/15. Sem custas, ante 

o permissivo da Constituição Estadual. Não há incidência de honorários 

advocatícios, ante a ausência de sucumbência em sede de mandado de 

segurança. Decorrido o prazo para recurso voluntário, REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame 

necessário, nos moldes do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 

12.016/09. P.R.I. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito [1] Curso de Direito Constitucional, Gilmar Ferreira 

Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. 9 ª Edição. Editora Saraiva. 2014. 

São Paulo, Página 623.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60450 Nr: 203-20.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Xavier De Piêtro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:MG/84400, Ilmo Gnoatto - OAB:MT 4941, 

Ricardo Lopes Godoy - OAB:14422-A

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, REITERO a 

intimação da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 557,84( 

quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 128/139. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 82882 Nr: 316-27.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Marinho Pariz, Shilton dos Santos 

Gonçalves, Natielber Mendes Delgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander da Silva Oliveira 

- OAB:22959, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, FABIO 

BATISTA RODRIGUES - OAB:18453, Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B, Onório Gonçalves da Silva Junior - 

OAB:12992, Yann Dieggo Souza Timóteo de Almeida - 

OAB:MT/12025

 Indefiro o pedido para oitiva da testemunha referida pelo acusado 

Natielber neste momento, tendo em vista, que inconveniente ao término da 

instrução.Defiro os demais pedidos dos defensores e do MP.Vislumbra-se 

que fora procedida à oitiva das testemunhas presentes, bem como, o 

interrogatório dos réus, e, não houve requerimento de diligência pelas 

partes, razão pela qual dou por ENCERRADA A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 

(cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença. ”Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.Nada mais. 

Determinou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que, lido e 

achado conforme, vai devidamente assinado. Darwin de Souza PontesJuiz 

de DireitoNayara Roman Mariano Scolfaro Onorio Gonçalves da Silva 

JuniorPromotora de Justiça Advogado(a) Jennyfer Ferreira Bathemarque 

Rosilene Marinho Paris Advogada DenunciadaShilton dos Santos 

Gonçalves Natielber Mendes Delgado Denunciado(a) Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82882 Nr: 316-27.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Marinho Pariz, Shilton dos Santos 

Gonçalves, Natielber Mendes Delgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander da Silva Oliveira 

- OAB:22959, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, FABIO 

BATISTA RODRIGUES - OAB:18453, Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B, Onório Gonçalves da Silva Junior - 

OAB:12992, Yann Dieggo Souza Timóteo de Almeida - 

OAB:MT/12025

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa 

dos denunciados, para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, apresentem 

seus memoriais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 698 de 913



 Cod. Proc.: 26356 Nr: 320-16.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Cardoso de Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Sicoli Neto - 

OAB:269636 - SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 320-16.2009.811.0014 (Código 26356)

 Vistos,

REMETAM-SE os autos à contadoria do Juízo, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos o cálculo do valor a ser pago a parte 

requerida, aplicando-se, para fins de correção monetária, o INPC (RE 

870947) e para fins de juros moratórios, os índices oficiais da caderneta 

de poupança (art. 1ºF da lei 9494/97), devidos a partir da citação, 

conforme determinado na sentença de fls.65/69.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor 

(RPV), observando as formalidades legais, e instruindo-o com os 

documentos necessários para pagamento da quantia informada pela 

contadoria.

Após, procedido ao RPV, INTIME-SE a parte autora para que apresente 

aos autos os dados completos para a devida transferência dos valores 

depositados.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 724 Nr: 199-42.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Celestino das Neves, Valério Ramos 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Processo nº 199-42.1996.811.0014 (Código 724)

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial intentada por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de LOURIVAL CELESTINO DAS NEVES e 

VALÉRIO RAMOS VARANDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

DEFIRO Pedido de fl.279, na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) 

dias.

Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

legal, promova os atos necessários ao regular processamento do feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 04 de março de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77243 Nr: 2105-32.2017.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rodrigues do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rodrigues do Nascimento, Inácio Carlos 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 87-48.2011.811.0014 (Código n. 29287)

 Vistos,

Trata-se de execução fiscal intentada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICÍPIO 

em face de JOSÉ SANTANA ALVES DE MORAES, em que a parte 

exequente pugna pela avaliação do imóvel penhorado (fl. 78).

Vislumbra-se que o executado é devedor do Município desde meados de 

2009, adiante vê-se que a Fazenda Municipal não conseguiu satisfazer 

seu crédito, razão pela qual pugna pela avaliação do imóvel de matricula n° 

2.439, em nome do executado.

Assim, considerando a insolvência do executado e para elucidar a 

questão, DEFIRO o pedido de fl. 79 e, DETERMINO a realização da 

avaliação do imóvel supracitado, devendo o Sr. Oficial de Justiça elaborar 

laudo pormenorizado sobre as várias características do bem que possa 

influenciar em seu preço, bem como as fontes consultadas para a 

avaliação.

Após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca da avaliação, 

no prazo impreterível de cinco (05) dias.

Com a manifestação, ou havendo o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e deliberação.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77681 Nr: 2327-97.2017.811.0014

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox., Rodrigo de 

França Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Código 77681

Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por ELIANE 

ALVES VIEIRA, contra BANCO DO BRASIL S.A.

Analisando os autos, verifica-se que na fl. 261, a requerente pugnou pela 

desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no artigo 485, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, uma vez 

que a parte autora manifestou o seu desinteresse no prosseguimento do 

feito.

Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Com essas considerações, homologo o pedido de desistência e, por 

consequência, julgo extinto o feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, 

incisos VI, e VIII, do novo código de processo civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Transitada em julgado a presente sentença e, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 6 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29877 Nr: 681-62.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ely Vieira Célio, Carlos Rodrigues Vieira, Orlei 

Sebastião Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Myrian Carla Cardozo Santos Walacheki - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho - OAB:OAB/MT 14537

 Código 29877
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 Vistos,

 DEFIRO o pedido de fl. 106, desta forma, PROCEDA-SE conforme 

pugnado.

Após, volvam-me os autos para deliberações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 30348 Nr: 1152-78.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSB, MdCS, RBdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:3.236-A

 Código 30348

 Vistos,

 Diante da certidão de fl. 142 e com fulcro no art. 485, §1º, do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover os atos necessários ao processamento do feito, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64217 Nr: 716-17.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União _ Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia de Almeida - ME, Pedreira AMC 

Machnic-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64217

 Vistos,

A União (Fazenda Nacional), através de seu representante processual, 

requer o arquivamento do presente processo, conforme se verifica a fl. 

376.

Ademais verifico, que o pedido retro postulado se demonstra inútil para a 

manutenção do feito executivo, que já perdura a mais de 05 (cinco) anos, 

sem a devida localização de bens penhoráveis dos executados, posto 

isso, INDEFIRO o pedido de arquivamento nos termos do artigo 40, § 2ª da 

Lei 6.830/da parte exequente.

INTIME-SE, o exequente para manifestar sobre a eventual prescrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64218 Nr: 717-02.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União _ Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Andrey Rondon Pagnussat ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64218

 Vistos,

A União (Fazenda Nacional), através de seu representante processual, 

requer o arquivamento do presente processo, conforme se verifica a fl. 

172-v

Ademais verifico, que o pedido retro postulado se demonstra inútil para a 

manutenção do feito executivo, que já perdura a mais de 05 (cinco) anos, 

sem a devida localização de bens penhoráveis dos executados, posto 

isso, INDEFIRO o pedido de arquivamento nos termos do artigo 40, § 2ª da 

Lei 6.830/da parte exequente.

INTIME-SE, o exequente para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 16925 Nr: 579-84.2004.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Costa Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por essas considerações, DEFIRO o pedido de fl.217.Deste modo, 

PROCEDA-SE, à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca das três ultimas declarações de renda e de 

transações imobiliárias que envolva o executado (DOI), com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.Ressalte-se que 

as cópias das declarações deverão ser mantidas em arquivo específico, 

visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, podendo ser manuseado 

apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o fim exclusivo de averiguar a 

existência ou não de bens passíveis de penhora.Juntadas as 

informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.Às providências 

cumpra-se, expedindo o necessário. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26265 Nr: 245-74.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Rodrigues Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 26265

Vistos,

DEFIRO o pedido de fl. 140, deste modo, por consequência, suspendo o 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, ATENTE-SE a secretária quanto à data de 

protocolo da petição para o decurso do prazo.

 Por corolário, Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo legal de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 06 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65745 Nr: 1758-04.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Poxoréu/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Antonio Silva 

Bichara - OAB:112.310/RJ, Sandro Machado dos Reis - 

OAB:93..732/RJ

 (Código 65745)

VISTO,

 Compulsando os autos, constato que a intimação de fl.164 foi expedida 

equivocadamente, vez que a FPM já havia informado o CNPJ à fl.159.

Desta forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para ANULAR a intimação de 

fl.164, bem como seus atos.
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 Por conseguinte, DEFIRO o pedido da FPM, pelo que DETERMINO o 

levantamento de alvará em favor da FPM, depositando os valores nas 

contas indicadas às fls.159.

 Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Poxoréu/M, ______ de _________________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63390 Nr: 71-89.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo lçegal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75567 Nr: 1297-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonathan de Vasconcelos Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brookfield MB Empreendimentos Imobiliário S.A, 

Urbana Operações Imobiliárias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Battipaglia Sgai - 

OAB:SP 214.918

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereir a Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67195 Nr: 782-60.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ebister José Lelis Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leonardo Gomes Martins - OAB:MT - 

20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Processo 782-60.2015.811.0014 (Código n° 67195)

Vistos,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por EBISTER JOSÉ LELIS 

GONÇALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

expedidos os respectivos alvarás de levantamento (fl.134/135), bem como 

certificado à fl. 136 o adimplemento total da execução.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente e ao seu causídico, conforme alvarás de levantamento.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, nos termos do art. 924, II 

c/c art. 513 do CPC/15.

 Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, II c/c o art. 513 do novel Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69851 Nr: 386-49.2016.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus Hagemann Lopes Damo, Ismael Darci Damo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Batista Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69851

 Vistos,

 Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, INTIME-SE a parte 

exequente e o Sr° perito pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover os atos necessários ao regular processamento do feito 

conforme decisão de fl. 65, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 70874 Nr: 973-71.2016.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benhur G. do Amaral Pinheiro - ME - PEDREIRA 

FÊNIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70874

 Vistos,

 Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl. 49, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77076 Nr: 1995-33.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG 78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:MG/84400

 Processo: 1995-33.2014.811.0014 (Código 77076)

 Vistos,

Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Ás providências cumpra-se expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63348 Nr: 39-84.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir João Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº 39-84.2014.811.0014 (Código 63348)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o perito nomeado embora 

regularmente intimado nada se manifestou, conforme certidões de fls. 

282/284. Deste modo, REVOGO a decisão de fl. 279/280 quanto a sua 

nomeação.

Por conseguinte, para a realização da perícia contábil, nomeio a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA., situada à Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 1.856, sala 408, 4ª andar, bairro Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, a qual deverá ser intimada para formular proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de 

Processo Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, concedendo o 

prazo de 15 (quinze) dias para indicação de assistente técnico (artigo 

465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil), devendo, também neste 

prazo, caso queiram, apresentar quesitos.

Com a proposta de honorários, intime-se as partes, através de seus 

causídicos, via DJE, para manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, havendo 

concordância, deverão desde logo depositar o valor integral da verba 

honorária (artigo 95, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

 Deverá, ainda, o Sr. Perito, tecer todas e quaisquer considerações que 

julgar pertinentes para melhor esclarecimento dos fatos ao Juízo.

O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias. Após, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (artigo 477, §1º do Código de 

Processo Civil), advertindo-se as partes que o transcurso in albis do 

prazo respectivo importará em homologação automática do Laudo Pericial 

apresentado.

Após, não havendo impugnações, CUMPRA-SE decisão de fls. 279/280.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 04 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73899 Nr: 479-75.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucélio de Oliveira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 479-75.2017.811.0014 (73899).

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por FABIO XAVIER DE SOUZA em 

face de JUCÉLIO DE OLIVEIRA BARBOSA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Verifica-se nos autos que, a parte autora fora devidamente intimada para 

que promovesse o regular andamento ao feito. Contudo, manteve-se 

inerte, conforme certidão de fl. 26.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que a requerente demonstrou 

claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no que dispõe 

o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houve, pela parte autora.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 19 de setembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 986 Nr: 113-03.1998.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Abril Engenharia e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Ferraz de Andrade - 

OAB:MT- 6.973, Jeremias F. Andrade Neto - OAB:MT3052-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enir Arge Conceição - 

OAB:2232

 Código n° 986

 SENTENÇA

Compulsando-se os autos, observa-se o valor firmado em sede de 

audiência de conciliação/mediação (fl. 275) fora totalmente adimplido, 

conforme documentos de fls. 298/300.

Os autos vieram-me conclusos.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, II c/c o art. 513 do novel Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo.

No mais, DESENTRANHEM-SE do processo, os documentos de fls. 

302/304, eis que impertinentes a este caderno processual.

Às providências. CUMPRA-SE.

Poxoréu-MT, 02 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-55.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000356-55.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

PAULINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 18/05/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-80.2018.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE UMBELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000624-80.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. POXORÉO, 6 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 

34361250

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-14.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. DE ARAUJO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000706-14.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: R. F. DE ARAUJO - ME 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE 

POXOREU VISTO, Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por R.F DE 

ARAUJO - ME em face de ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE PRIMAVERA DO LESTE E POXORÉU – 

ASSOCIAÇÃO VALE DO VERDE, ambos devidamente qualificas dos autos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que os direitos das partes são 

disponíveis, e o acordo encontra-se formalmente perfeito, de modo que a 

homologação do mesmo é medida imperiosa. Diante do exposto, 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes, e, DECLARO EXTINTO o presente feito, com 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. P. R. I. Transitada em julgado, em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000709-32.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA SOUZA BORJA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000709-32.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: LILIA SOUZA BORJA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO VISTO, Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos 

autos é possível verificar que após a prolação do decisum, a parte 

requerida aportou ao feito comprovante do pagamento integral da 

condenação. Intimada, a parte requerente concordou com os valores 

depositados, postulando, pois, pelo levantamento dos mesmos. Diante do 

exposto, vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 794, I, do CPC. Por conseguinte, expeça-se o competente 

alvará de liberação e levantamento na forma determinada no ID 28472635. 

Intime-se a autora pessoalmente acerca do levantamento do alvará judicial 

pelo seu causídico. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76761 Nr: 93-51.2018.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE ARAÚJO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:14539/MT

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedidos formulados na inicial, 

a fim de determinar que o requerido se abstenha de molestar a posse da 

parte autora, referente ao imóvel denominado Sítio Planalto, lote 351, 

estrada do canário – PA Santa d’Água Limpa, zona rural do município de 

São José do Rio Claro/MT, seja com atos de turbação ou de esbulho, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo eventual 

descumpr imento,  até o l imi te do valor  confer ido à 

causa.Consequentemente,  ju lgo improcedente o  ped ido 

contraposto.Assim, extingo o feito com julgamento de mérito, forte no 

artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

e despesas processuais, assim como aos honorários advocatícios em 

favor do patrono dos réus, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (art. 85,§2º do NCPC), já que mantenho o 

indeferimento da benesse da gratuidade da justiça, vez que o requerido 

não demonstrou sua condição de hipossuficiente, com informes nos autos 

de que tem renda suficiente para custear as despesas do processo. 

P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas 

e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53260 Nr: 2721-86.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto....Dessa forma, DEFIRO o pedido do autor e converto a ação de 

busca e apreensão em Execução por Quantia Certa e determino as 

seguintes providências:1. Cite-se nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil, para que o devedor faça o pagamento do principal 

monetariamente atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das 

custas e honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará 

em penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar 

advertência:I - Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se 

fará a partir da data da juntada do mandado aos autos ou, da 

comunicação de eventual juízo deprecado;II - A contagem do prazo para 

embargos é individual quando os devedores são dois ou mais, exceto para 

devedores cônjuges;III - Os embargos independem de penhora, depósito 

ou caução;IV - Poderá o devedor requerer o pagamento parcelado mensal 

do total da dívida em até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos 
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reconheça o montante, comprove a realização de depósito equivalente a 

30% (trinta por cento) da importância devida, inclusive custas e 

honorários.O parcelamento importa em majoração por correção monetária 

segundo o IGPM-FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês.2. Caso não 

seja feito o pagamento e a inicial não contenha especificação de bens, 

intime-se o devedor para que faça a indicação daqueles que tiver e sejam 

passíveis de penhora.3. Fixo os honorários, para a execução, em 10% do 

valor do débito, artigo 827 do CPC, porém, na hipótese de pronto 

pagamento aqueles honorários ficam reduzidos à metade – art.827, 

parágrafo primeiro do CPC.4. Se necessária a penhora o oficial deverá 

cumprir, ainda, a avaliação e a cientificação do devedor quanto a 

constrição.5. Caso a penhora recaia sobre bem que presta garantia 

hipotecária para outro credor, independentemente de pedido do aqui 

exeqüente e da fluência do prazo para eventuais embargos, promova o 

cartório a intimação postal - sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - 

ou, por mandado - sendo o credor hipotecário pessoa natural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19870 Nr: 1638-45.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349-0, PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos.

Acerca da revogação dos poderes ad judicia informada às fls. 180/181, 

manifestou-se a advogada que patrocinou a causa desde a origem às fls. 

183/186 requerendo a juntada aos autos do contrato de honorários 

advocatícios firmado com a autora e pugnando pela retenção, do valor da 

condenação, do montante de 5 (cinco) salários a partir da implantação do 

benefício e de 40% (quarenta) por cento dos atrasados a serem 

descontados no pagamento do precatório judicial, requerendo o 

desmembramento, no precatório judicial, do valor dos honorários 

contratuais.

O pedido comporta deferimento.

Compulsando os autos verifico do contrato de prestação de serviços e 

honorários advocatícios de fls. 187, a previsão constante da cláusula V 

no sentido do pagamento aos advogados contratados “a título de 

honorários advocatícios de 5 (cinco) salários intercalados a partir da data 

da implantação do benefício e 40% (quarenta) por cento do total a ser 

apurado na conta de liquidação referente aos atrasados, disponibilizados 

na rede bancária”.

 Sendo assim, diante da revogação dos poderes já na fase de finalização 

da marcha processual, os honorários contratados devem ser 

assegurados aos patronos que atuaram no feito, com a ressalva de que 

no momento da expedição do pagamento, devem ser destacados no 

montante indicado na cláusula acima, do valor principal cabível à autora.

DEFIRO, pois, o pedido de expedição de alvará após o pagamento do 

precatório correspondente, para que os honorários contratuais sejam 

destacados e transferidos para a conta bancária indicada às fls.185 e a 

condenação seja transferida à autora, nos moldes em que requerido às 

fls. 180-verso.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19872 Nr: 1630-68.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA LEME DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VASCONCELLOS 

ROCHA - OAB:1585012

 Vistos.

Em face das evidências trazidas pela peça de fls. 199/200 e certidão de fl. 

203, devolvo o prazo para a autora apresente eventual recurso contra a 

decisão de fls. 197/198.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20335 Nr: 189-18.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, ALCIO 

GEOVANI CRIVELETTO, SANDRA APARECIDA EURICH CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 Visto.

Para análise do pedido de f. 107, intime-se a parte exequente para que 

junte aos autos planilha atualizada do débito, em 5 (cinco) dias.

Após, voltem para decisão.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1000181-04.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. (REQUERIDO)

G. A. W. K. (REQUERIDO)

 

Processo (PJe) nº: 1000181-04.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de 

TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada 

por DIPAGRO LTDA em desfavor de MARCELO KROHLING e GEOLVANA 

APARECIDA WALKER KROHLING, todos devidamente qualificados nos 

autos. Historia a parte autora que o Requerido Marcelo Krohling firmou a 

CPR – Cédula de Produtor Rural nº 28, onde se comprometeu à entrega de 

16.300 sacos de soja de 60 kg cada até o dia 28/02/2019, na unidade 

armazenadora de grãos da São Vicente Agropecuária e Armazéns Gerais 

Ltda, estando a obrigação garantida pelo penhor agrícola de primeiro grau 

da safra 2018/2019, cultivada em uma área total de 320 ha, produzida nos 

imóveis rurais objeto das matrículas nºs 9.147, 9.154, 9.169 e 9.155, todas 

do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, figurando a requerida 

Geolvana Aparecida Walker Krohling como avalista. Relata que a CPR nº 

28, com o respectivo penhor agrícola de primeiro grau de preferência, sem 

concorrência com terceiro, foi registrada no 1º Ofício – Registro de 

Imóveis Títulos e Documentos de São José do Rio Claro-MT sob o nº 8.229 

do Livro 3-RA, tendo a autora, em 19/09/2018, a endossado para a 

SEEDCORP HO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES S.A, o 

qual foi averbado no registro n.º 8.229 do Livro 3-RA do 1º Ofício – 

Registro de Imóveis Títulos e Documentos de São José do Rio Claro-MT, 

sob a Av.01/8.229, de 04/10/2018, que, por sua vez, reendossou a CPR 

para a ora requerente, sendo o reendosso averbado no registro n.º 8.229 

do Livro 3-RA do 1º Ofício – Registro de Imóveis Títulos e Documentos de 

São José do Rio Claro-MT, estando pendente de final averbação. Aduz, 

ainda, que o requerido Marcelo Krohling, no mês de setembro do ano de 

2019, com intuito de quitar obrigações junto à requerida, entregou diversas 

máquinas e equipamentos agrícolas em dação em pagamento, as quais 

totalizaram o montante de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), dos 

quais R$ 695.732,16 (seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta 

e dois reais e dezesseis centavos) foram convertidos em unidades de 

sacas de soja de 60 kg cada, à base do valor de R$ 65,00 (sessenta e 

cinco reais) por unidade, que perfez a quantidade de 10.703,57 sacas de 

soja de 60 kg cada, abatidos, portanto, do produto devido representado 

pela CPR nº 28. Afirma que, pelas razões acima, resta, ainda, um saldo de 

5.847,81 sacas de soja de 60 kg cada, que também estariam garantidos 
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pelo penhor da safra subsequente nos mesmos imóveis, face à 

disposição contratual, bem como aquela prevista pelo artigo 1.443, do 

Código Civil. Refere, outrossim, que os Requeridos estariam colhendo a 

soja da safra atual, e desviando-a, defraudando, assim, o penhor rural, 

pelo que requereram, inclusive liminarmente, o sequestro dos grãos. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. O artigo 294 do Código de 

Processo Civil dispõe que a tutela provisória se fundamenta em urgência 

ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, 

verbis: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” 

Para a concessão da tutela de urgência, todavia, faz-se necessária a 

demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme 

determina o artigo 300, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” E em se tratando, como no caso, da opção 

pela apresentação do pedido de tutela cautelar antecedente, a petição 

inicial, além do próprio requerimento de tutela cautelar, deverá conter: (i) a 

lide e seu fundamento (pretensão principal); (ii) a exposição do direito que 

se objetiva assegurar (probabilidade do direito ou fumus boni iuris), por 

meio de prova documental (pré-constituída) ou prova oral colhida em 

justificação prévia; (iii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora), por meio de prova documental 

(pré-constituída) ou prova oral colhida em justificação prévia; e (iv) a 

indicação do valor da causa (art. 305, do CPC/2015). Pois bem. A meu 

sentir, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida. A 

CPR formalmente constituída e registrada apresenta garantia de penhor de 

safra. O inadimplemento, neste caso, é o quanto basta para demonstrar a 

probabilidade do direito exigido para o deferimento da medida cautelar 

intentada. De igual modo, esse inadimplemento, aliado à volatilidade do 

produto, que, uma vez colhido, pode ser facilmente vendido a terceiros, 

demonstra o segundo requisito exigido para o deferimento da liminar, qual 

seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda mais 

considerando que estamos em plena época de colheita. Há que se 

registrar que os documentos acostados à inicial indicam não haver outras 

garantias incidentes sobre a safra atual, o que torna hígida, ao menos até 

prova em contrário, a extensão do penhor constituído no título a essa 

safra, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de nosso Estado: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE SEQUESTRO 

– PENHOR AGRÍCOLA – EFEITOS SOBRE A SAFRA SUBSEQUENTE – 

POSSIBILIDADE ANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 1.443, DO CÓDIGO CIVIL – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O COMPROMETIMENTO 

DA SAFRA 2013/2014 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. De 

acordo com o disposto no artigo 1443, do Código Civil, não sendo frutífero 

o cumprimento do mandado de busca e apreensão sobre a safra dada em 

garantia na Cédula de Produtor Rural, admite-se a constrição da safra 

subsequente, desde que esta esteja devidamente desembaraçada. Uma 

vez que ausente nos autos documentos que comprovem de forma objetiva 

o comprometimento da safra 2013/2014 com outros credores, tal 

argumento não deve ser considerado.” (AI 21917/2014, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014). 3. Ante o exposto, 

comprovados os requisitos para concessão da medida, DEFIRO a tutela 

cautelar de urgência em caráter antecedente vindicada, determinando o 

sequestro de 5.847,81 sacas de soja de 60 kg cada, nos padrões 

descritos na CPR, em fase de colheita nos imóveis constantes naquele 

título ou em outros locais onde estejam depositados ou armazenados, 

desde que em nome dos requeridos. O produto sequestrado deverá ser 

depositado mãos da autora, na pessoa de seu representante legal, 

ficando as despesas com a remoção e armazenamento, e da colheita, se 

necessário, a seu cargo, ao menos nesse primeiro momento. 4. Citem-se e 

intimem-se os requeridos, para apresentar contestação, por escrito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicando as provas que pretendem produzir, sob 

pena de os fatos alegados pela parte autora presumir-se aceitos como 

ocorridos (CPC/2015, arts. 306 e 307). 5. Tome-se por termo a caução 

oferecida. 6. Publique-se. Intime-se e cumpra-se, com urgência. São José 

do Rio Claro, datado e assinado eletronicamente. (documento assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000187-11.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA KTANDA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SIMONE ALVES DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Carta Precatória nº 1000187-11.2020.8.11.0033 Deprecante: 4ª Vara Cível 

de Cuiabá - MT Processo origem nº 1994-98.2016.811.0041, Código 

1080940 Vistos etc. 1. Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de se 

proceder a entrega dos bens adjudicados a parte exequente 

(adjudicatária) SE Distribuidora de Alimentos Ltda, bens esses descritos 

no auto de penhora e depósito de Id. 29742477 e a serem encontrados na 

Rua Tatiane, nº 51, Jardim Mayra (quase em frente à APAE), na cidade de 

Nova Maringá/MT. 2. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo as 

cópias do mandado e da contrafé, como fiéis reproduções dos originais. 3. 

Após, com o cumprimento do ato deprecado, observadas as formalidades 

legais, devolva-se à comarca de origem com as homenagens de estilo. 

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000414-35.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON AMERICO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da Excelentíssima advogada da parte autora para querendo, 

impugnar a Contestação apresentada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-63.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimo vossa Senhora na qualidade de advogado da parte autora para, em 

15 (quinze) dias, declarar expressamente a opção pela realização ou não 

de audiência de conciliação ou de mediação.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000752-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

ANGELA RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

BENEDITA DA SILVA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL RODRIGUES DE MATOS FILHO (REQUERIDO)

 

Intimo Vossas Senhorias na qualidade de advogados da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e despesas 

processuais pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, 
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art. 290).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78529 Nr: 812-33.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO REDIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante da inércia do perito nomeado, destituo-o da nomeação.

2. Sendo assim, em substituição nomeio como perita judicial, 

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade, 

CRM/MT nº 9.120, para realizar a perícia médica na parte autora.

Diante da média complexidade da causa e o tempo necessário para 

realização do exame, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) a título de honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no 

item 3 da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ.

A fim de facilitar a realização dos trabalhos periciais, cópia dos laudos e 

exames médicos que acompanharam o pedido inicial e os quesitos do juízo 

deverão ser encaminhados ao douto profissional.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Oficie-se ao Gerente da APSADJ (Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 10º 

andar, Centro, Cuiabá – MT, CEP 78.005-905), para que, em 5 (cinco) dias, 

proceda a reimplantação do benefício deferido na decisão de 

fls.58/59-verso.

b) Intime-se a Sra. Perita da nomeação, via e-mail mediante confirmação de 

recebimento (leticia_a@live.com), para que agende data para realização 

da perícia, consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a 

este juízo no prazo de 30 dias, contados a partir da data da realização da 

perícia, inclusive, preenchendo o formulário de quesitos unificados, 

conforme Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ.

c) Designada a data, intimem-se as partes, devendo a parte autora 

comparecer munido de documento pessoal (CIRG, CPF, CNH se possuir), 

carteira de trabalho, exames e relatórios médicos.

d) Intimem-se os patronos dos litigantes para, em 15 (quinze) dias, 

querendo, nomearem assistente técnico, bem como apresentarem seus 

quesitos.

e) Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca dos trabalhos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8018 Nr: 2096-04.2003.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LIVÔNIO PAULO BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:

 Vistos etc.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do requerido/embargado 

para que, querendo, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos 

de declaração de fls. 44/45.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21218 Nr: 1073-47.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRAZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do requerente e, mediante carga, 

o INSS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestem-se 

nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Havendo requerimentos, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22393 Nr: 2260-90.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA GOMES DE LIMA, MARLI GOMES DA 

SILVA, ADILSON GOMES DA COSTA, SUELI DE LIMA PASZKO, SIMONE 

GOMES DE LIMA, ROSELI DE LIMA PASZKO, ADILSON GOMES DA 

COSTA, ADLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Devidamente comprovada a postulação administrativa (fl. 168), intime-se 

o INSS a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo em que 

deverá colher as provas que entender necessárias e proferir decisão, 

aportando-a a estes autos.

 2. Cumpridas as determinações, e caso não haja a concessão do 

benefício na via administrativa, intime-se o INSS a oferecer contestação, 

no prazo legal.

3. Do contrário, ou se decorrido qualquer dos prazos sem manifestação 

da parte interessada, novamente conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29543 Nr: 291-35.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fls. 249-verso/250, diante da expressa 

concordância da autarquia executada (fl. 254-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor indicado no cálculo 

de fls. 249-verso/250, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor 

da exequente e sua patrona, condizente aos honorários advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33492 Nr: 1682-88.2012.811.0033
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 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. L. CONSTRUTORA LTDA -ME, JOSE AMELIO PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUCIPAL DE NOVA MARINGÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA TONIOLO - 

OAB:70143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON CESAR DE 

CARVALHO - OAB:22140/O

 Vistos etc.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de fls. 

430/442, cujo procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente: Alisson Cesar de Carvalho e como executado: R. L. 

Construtora Ltda – ME e José Amélio Perin.

 b) Intimem-se os Executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para análise do pedido de penhora on line.

e) Dê-se ciência aos Executados de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51435 Nr: 593-93.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intimem-se as partes (a autora, via DJE e o réu, por remessa dos autos) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca da decisão 

proferida no Agravo de Instrumento, fls. 171/173, requerendo o que 

entender de direito.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63270 Nr: 759-23.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VIGANO, IRACEMA PALOSKI 

VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:1,906-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOVANI POSTAL - 

OAB:27.572/SC

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c § 3º, do 

Código de Processo Civil, de ofício, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a falta de interesse de agir 

superveniente.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios de 10% do valor da 

causa ao patrono da parte adversa.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa, 

inclusive, na distribuição.Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado Apolo TJ/MT. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65005 Nr: 1638-30.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA, RAFAEL 

CUNHA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente, através de seus advogados constituídos 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

2. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67588 Nr: 3165-17.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVACIR DURIA DE SOUZA - ME, ALVACIR 

DURIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido do exequente de fl. 38.

 2. EXPEÇA-SE alvará de transferência dos valores bloqueados às fl. 24, 

em favor do exequente na conta informada em petição de fl. 38.

3. Após, INTIME-SE o exequente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72516 Nr: 2374-14.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Vistos etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73355 Nr: 2679-95.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO SANTANA DA COSTA, EDILENE MARIA 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Vistos etc.

1. Diante da inércia do perito nomeado, destituo-o da nomeação.

2. Sendo assim, em substituição nomeio como perita judicial, 

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade, 

CRM/MT nº 9.120, para realizar a perícia médica na parte autora.

Diante da média complexidade da causa e o tempo necessário para 

realização do exame, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) a título de honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no 

item 3 da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ.

A fim de facilitar a realização dos trabalhos periciais, cópia dos laudos e 

exames médicos que acompanharam o pedido inicial e os quesitos do juízo 

(se houver) e das partes deverão ser encaminhados ao douto 

profissional.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a Sra. Perita da nomeação, via e-mail mediante confirmação de 

recebimento (leticia_a@live.com), para que agende data para realização 

da perícia, consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a 

este juízo no prazo de 30 dias, contados a partir da data da realização da 

perícia.

b) Designada a data, intimem-se as partes, devendo a parte autora 

comparecer munido de documento pessoal (CIRG, CPF, CNH se possuir), 

carteira de trabalho, exames e relatórios médicos.

c) Intimem-se os patronos dos litigantes para, em 15 (quinze) dias, 

querendo, nomearem assistente técnico.

d) Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca dos trabalhos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74229 Nr: 3031-53.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA DE OLIVEIRA DULEBA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO - OAB:12584/MT, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - 

OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO SPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da requerente/embargante 

para que, querendo, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos 

de declaração de fls. 120/122.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74541 Nr: 3224-68.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMARIO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante da inércia do perito nomeado, destituo-o da nomeação.

2. Sendo assim, em substituição nomeio como perita judicial, 

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade, 

CRM/MT nº 9.120, para realizar a perícia médica na parte autora.

Diante da média complexidade da causa e o tempo necessário para 

realização do exame, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) a título de honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no 

item 3 da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ.

A fim de facilitar a realização dos trabalhos periciais, cópia dos laudos e 

exames médicos que acompanharam o pedido inicial e os quesitos do juízo 

deverão ser encaminhados ao douto profissional.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Oficie-se ao Gerente da APSADJ (Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 10º 

andar, Centro, Cuiabá – MT, CEP 78.005-905), para que, em 5 (cinco) dias, 

proceda a reimplantação do benefício deferido na decisão de fls.34/36.

b) Intime-se a Sra. Perita da nomeação, via e-mail mediante confirmação de 

recebimento (leticia_a@live.com), para que agende data para realização 

da perícia, consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a 

este juízo no prazo de 30 dias, contados a partir da data da realização da 

perícia, inclusive, preenchendo o formulário de quesitos unificados, 

conforme Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ.

c) Designada a data, intimem-se as partes, devendo a parte autora 

comparecer munido de documento pessoal (CIRG, CPF, CNH se possuir), 

carteira de trabalho, exames e relatórios médicos.

d) Intimem-se os patronos dos litigantes para, em 15 (quinze) dias, 

querendo, nomearem assistente técnico, bem como apresentarem seus 

quesitos.

e) Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca dos trabalhos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 90573 Nr: 288-65.2020.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA HORA BARACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349-0, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio 

doença ou aposentadoria por invalidez.

O feito, originariamente, tramitou na Subseção Judiciária de Diamantino, a 

qual, pela decisão de fls. 91/91-verso, reconheceu a incompetência e 

declinou da competência para esta Comarca.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Recebo a petição de fls. 88/89 como impugnação ao laudo pericial.

 3. Intime-se o Sr. Perito para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da impugnação ao laudo pericial, nos termos do artigo 477, § 

2º do CPC.

Com ou sem manifestação do expert, vista às partes por 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50033 Nr: 1783-28.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENITE LUIZ ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fls. 238-verso/239, considerada a expressa 

concordância da parte exequente (fl. 243).

Considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), bem como que a parte autora 

não renunciou expressamente ao excedente, torna-se inviável a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, 

inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do 

Conselho da Justiça Federal, de sorte que a requisição do pagamento 
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dar-se-á por meio de precatório.

2. Desta feita, expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de 

fls. 238-verso/239, mediante precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em favor da exequente e sua patrona, condizente aos honorários 

advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78085 Nr: 677-21.2018.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ GRANDO BOZETTI, MICHELE ACOSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYNOR RENE DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE ACOSTA SILVA - 

OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte exequente para, em 

15 (quinze) dias úteis, atualizar o débito exequendo.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para análise 

do pedido de fls. 79/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20317 Nr: 169-27.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO NERY BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do requerente e, mediante carga, 

o INSS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestem-se 

nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Havendo requerimentos, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31402 Nr: 2157-78.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE OLIVEIRA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILIO ELIAS ROVARIS, EDEVALDO 

ROVARIS, GENOINO SPENASSATTO, JENNIFER LISIA CARLOT ROVARIS, 

VALDOCIR PAULO ROVARIS, ESTER DE LOURDES BERTE ROVARIS, 

JOVELINA SPENASSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, CARINE KUHN - OAB:33.460/SC, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4427/MT

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 448 e, por consequência, determino a suspensão 

do feito até 05/06/2020.

2. Decorrido o lapso temporal, intime-se o Autor, através de seu advogado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63638 Nr: 944-61.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERDINANDO, MARIA APARECIDA TIMIDATI 

FERDINANDO, ROQUE FERDINANDO, ARLETE MARIA RAIMUNDO 

FERDINANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PANASSOLO BALDASSO, 

ROSANGELA BOTTI BALDASSO, ROSELI APARECIDA CORREA, SAULO 

LUIZ BARBIERI, GERSON PANSASSOLO BALDASSO, REGINA HAMOUD 

BALDASSO, OLENDINO ANTONIO CASTELAN, OLIVIO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - 

OAB:29653/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Vistos etc.

1. Aos réus revéis citados por edital, Saulo Luiz Barbieri e Olendino 

Antônio Castelan nos termos do art. 72, inciso II do CPC, NOMEIO como 

curadora especial a advogada REJANE BUSS SONNENBERG, OAB/MT 

5.862, ante a ausência de Defensor Público nesta Comarca, cuja verba 

honorária será fixada em momento oportuno.

2. Intime-se, pessoalmente, o(a) advogado(a) nomeado(a), cientificando-a 

de seu encargo de curador(a) especial, bem como para que apresente 

resposta no prazo legal.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72246 Nr: 2283-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fl. 101 [citação por edital], diante do esgotamento 

das tentativas de citação pessoal.

 2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Expeça-se o competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 

(trinta) dias no átrio do fórum.

b) Decorrido o prazo editalício, e não sendo efetuado o pagamento, 

tampouco garantida a execução, conclusos para nomeação de curador 

especial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-06.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC MARTINS FERNANDES (REQUERENTE)

GISELI DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ AUGUSTO OJEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOELA DA SILVA ANTUNES OAB - MT23918/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-25.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUATORIAL ENERGIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE OAB - AL6033 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-16.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000219-16.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:JOSE 

RODRIGUES ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 30/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-98.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000220-98.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:CELSO 

APARECIDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 30/04/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 6 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-68.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA ROZENDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000222-68.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:SILVANIA 

ROZENDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 30/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-53.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000223-53.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:FRANCISCO 

GEOVANE DA SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 30/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-38.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE RODRIGUES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000224-38.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:MARIA SALETE 

RODRIGUES DE ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 07/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000163-32.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PLINIO RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA OAB - GO40676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS CONFRESA MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000163-32.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 6 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000172-91.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SIRO RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON VIEIRA CARBONERA OAB - RS81926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000172-91.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 6 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-56.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000142-56.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 6 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-08.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA OAB - MT27027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000087-08.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 6 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-66.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIR ALCANTARA JARDIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA OAB - MT27027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000109-66.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 6 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-13.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora para audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 05/05/2020 às 09:00 Horas-MT. Vila 

Rica/MT, 6 de março de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000454-03.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado não impugnou o valor apresentado pela 

Exequente, quedando-se inerte (certidão id 25854566). . É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Conforme consignado no relatório, o Executado 

não se opôs ao valor apresentado pela Exequente. Diante o exposto, e por 

não haver qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, 

HOMOLOGO o cálculo de id 25932626, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 

11.077/2020. Solicite a realização do cálculo pelo setor competente do 

E.TJ/MT; com o cálculo, expeça-se a RPV, atentando-se aos dados 

bancários informados, após, com a comprovação do pagamento, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000284-31.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado não impugnou o valor apresentado pela 

Exequente, quedando-se inerte (certidão id 25854584). . É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Conforme consignado no relatório, o Executado 

não se opôs ao valor apresentado pela Exequente. Diante o exposto, e por 

não haver qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, 

HOMOLOGO o cálculo de id 25889665, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 

11.077/2020. Solicite a realização do cálculo pelo setor competente do 

E.TJ/MT; com o cálculo, expeça-se a RPV, atentando-se aos dados 

bancários informados, após, com a comprovação do pagamento, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000468-84.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado não impugnou o valor apresentado pela 

Exequente, quedando-se inerte (certidão id 25854588). . É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Conforme consignado no relatório, o Executado 

não se opôs ao valor apresentado pela Exequente. Diante o exposto, e por 

não haver qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, 

HOMOLOGO o cálculo de id 25887436, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 

11.077/2020. Solicite a realização do cálculo pelo setor competente do 

E.TJ/MT; com o cálculo, expeça-se a RPV, atentando-se aos dados 

bancários informados, após, com a comprovação do pagamento, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000623-87.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado não impugnou o valor apresentado pela 

Exequente, quedando-se inerte (certidão id 25854182). . É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Conforme consignado no relatório, o Executado 

não se opôs ao valor apresentado pela Exequente. Diante o exposto, e por 

não haver qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, 

HOMOLOGO o cálculo de id 25888424, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 

11.077/2020. Solicite a realização do cálculo pelo setor competente do 

E.TJ/MT; com o cálculo, expeça-se a RPV, atentando-se aos dados 

bancários informados, após, com a comprovação do pagamento, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000671-12.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Oswaldo Augusto Benez dos Santos, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado, 

o Executado, por meio da Procuradoria Geral do Estado não impugnou o 

valor apresentado pela Exequente, quedando-se inerte (certidão id 

25816613). . É o relatório. Fundamento e DECIDO. Conforme consignado 

no relatório, o Executado não se opôs ao valor apresentado pela 

Exequente. Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no 

cálculo apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o cálculo de id 

23000381, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 11.077/2020. Solicite a 

realização do cálculo pelo setor competente do E.TJ/MT; com o cálculo, 

expeça-se a RPV, atentando-se aos dados bancários informados, após, 

com a comprovação do pagamento, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000672-94.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Oswaldo Augusto Benez dos Santos, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado, 

o Executado, por meio da Procuradoria Geral do Estado não impugnou o 

valor apresentado pela Exequente, quedando-se inerte (certidão id 

25816623). . É o relatório. Fundamento e DECIDO. Conforme consignado 

no relatório, o Executado não se opôs ao valor apresentado pela 

Exequente. Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no 

cálculo apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o cálculo de id 

26224792, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 11.077/2020. Solicite a 

realização do cálculo pelo setor competente do E.TJ/MT; com o cálculo, 

expeça-se a RPV, atentando-se aos dados bancários informados, após, 

com a comprovação do pagamento, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000271-95.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GUIMARAES DA ROCHA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Analisada por este Juízo a inicial, foi verificada aparente alteração 

na profissão do esposo da requerente, constante a certidão de 

casamento juntada, onde consta como sendo “lavrador”. Solicitado por 

este Juízo á Requerente, se estava com a certidão de casamento original, 

a mesma respondeu que sim e a apresentou, constando contudo como 

profissão de seu esposo “MOTORISTA”. Assim, diante da fragrante 

alteração dos fatos, este Juízo determina a juntada da certidão original 

apresentada aos presentes autos, proibindo a retirada da mesma sem a 

autorização expressa deste Juízo, bem como determinando a extração do 

capeado, em sua integralidade, e remessa ao Órgão Ministerial para que 

requeira o que entender de direito. Dada a palavra ao Advogado 

substabelecido: diante da dúvida dos requisitos do lapso temporal exigido 

para reconhecimento para aposentadoria especial, requer-se a 

desistência da presente ação. Pelo Juízo: ”Declaro prejudicado qualquer 

manifestação do Requerido posto que ausente na solenidade devidamente 

intimado id retro. Pelo Juízo: “Vistos. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, proposta por IRENE GUIMARAES DA 

ROCHA NEVES, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Contudo, diante do 

pedido de desistência apresentada, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Publicada em audiência. 
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Registre-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-78.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Defiro e determino que seja anexado aos autos o 

substabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Declaro prejudicado o 

oferecimento de memoriais pelo Requerido posto que ausente na 

solenidade devidamente intimado fl. retro. Mantenho os conclusos para 

sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-74.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALVADORA ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Aguarde-se a manifestação no prazo requerido. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, volvam-me os autos conclusos em 

gabinete.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-59.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOMAZ DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Aguarde-se a manifestação no prazo requerido. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, volvam-me os autos conclusos em 

gabinete. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64149 Nr: 341-66.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO WILMAR DE MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente do inteiro teor da decisão de fl. 42/44.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 7416 Nr: 1168-68.2004.811.0049

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE AGROPECUARIA SOAPE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR, 

ESPÓLIO DE GILENO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1938/A, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - OAB:9089/MT, 

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, JEAN 

LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL 

HAGE - OAB:5703/MT

 Código n.º 7416

Código n.º 15646

 Vistos.

Feitos suspensos pela decisão liminar proferida no Agravo Regimental n. 

0073575-97.2019.8.11.0000; assim, nos termos da referida decisão 

permaneçam os autos suspenso até o julgamento final do referido 

recurso, advindo informações do julgamento, tornem os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Vila Rica - MT, 06 de março de 2020.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 15646 Nr: 1026-25.2008.811.0049

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AGROPECUARIA SOAPE LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882/O, MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JÚNIOR - 

OAB:10.369/MT

 Código n.º 7416

Código n.º 15646

 Vistos.

Feitos suspensos pela decisão liminar proferida no Agravo Regimental n. 

0073575-97.2019.8.11.0000; assim, nos termos da referida decisão 

permaneçam os autos suspenso até o julgamento final do referido 

recurso, advindo informações do julgamento, tornem os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Vila Rica - MT, 06 de março de 2020.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42243 Nr: 1915-37.2012.811.0049

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORLAN S/A - VEICULOS AUTOMOTORES 

IMPORTAÇÃO E COMERCIO, JUARY AUTOMOVEIS LTDA., GENERAL 

MOTORS DO BRASIL LTDA - CHEVROLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, DANYELLE CINTIA S. S. COUTRIM - 

OAB:40.612/GO, FÁBIO RIVELLI - OAB:MT/19.023-A, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:15013-A, MURILO AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:17.769, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:MT/5.705, 

TAYRONE DE FRANÇA E MELO - OAB:21.491

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 713 de 913



Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar as partes da designação da Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 24 de junho de 2020, às 13h00min (Horário MT).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000849-58.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. -. A. B. D. A. M. A. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a patrona da 

requerente para no prazo legal, manifestar-se quanto à contestação e 

documentos anexados nos presentes autos. VILA RICA, 6 de março de 

2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - 

MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000851-28.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. D. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. -. A. B. D. A. M. A. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a patrona da 

requerente para no prazo legal, impugnar a contestação e demais 

documentos juntados nos presentes autos. VILA RICA, 6 de março de 

2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - 

MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000668-91.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM NOGUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABES FONSECA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JABES FONSECA BRITO OAB - GO22652 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 24 de abril 2020, às 9 horas (MT), devendo as 

partes comparecerem na oralidade; bem como dar ciência às partes da 

decisão proferida. VILA RICA, 6 de março de 2020. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000668-91.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM NOGUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABES FONSECA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JABES FONSECA BRITO OAB - GO22652 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 24 de abril 2020, às 9 horas (MT), devendo as 

partes comparecerem na oralidade; bem como dar ciência às partes da 

decisão proferida. VILA RICA, 6 de março de 2020. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000027-35.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JARLLEY ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE OAB - MT16713/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a patrona do 

requerente, para tomar ciência da Audiência de Conciliação, designada 

para o dia 24 de abril de 2020, às 9 horas (MT). VILA RICA, 6 de março de 

2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - 

MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000051-34.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADINILTON BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))
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RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar os (as) 

patronos(as) das partes, para tomar(em) ciência da Audiência de 

Conciliação, designada para o dia 24 de abril de 2020, às 9h30min (MT). 

VILA RICA, 6 de março de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000051-34.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADINILTON BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar os (as) 

patronos(as) das partes, para tomar(em) ciência da Audiência de 

Conciliação, designada para o dia 24 de abril de 2020, às 9h30min (MT). 

VILA RICA, 6 de março de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000051-34.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADINILTON BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar os (as) 

patronos(as) das partes, para tomar(em) ciência da Audiência de 

Conciliação, designada para o dia 24 de abril de 2020, às 9h30min (MT). 

VILA RICA, 6 de março de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000051-34.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADINILTON BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar os (as) 

patronos(as) das partes, para tomar(em) ciência da Audiência de 

Conciliação, designada para o dia 24 de abril de 2020, às 9h30min (MT). 

VILA RICA, 6 de março de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000051-34.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADINILTON BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar os (as) 

patronos(as) das partes, para tomar(em) ciência da Audiência de 

Conciliação, designada para o dia 24 de abril de 2020, às 9h30min (MT). 

VILA RICA, 6 de março de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001038-36.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MONTEL VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a patrona 

requerente para tomar(em) ciência da Audiência de Conciliação, 

designada para o dia 24 de abril de 2020, às 9h30min (MT). VILA RICA, 6 

de março de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-50.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000087-50.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

ELIETE DOS SANTOS ARAUJO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por ELIETE 

SANTOS ARAUJO, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL RECEBO a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do 

Código de Processo Civil e não incidem as hipóteses do art. 321 do mesmo 

diploma legal. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Diante dos documentos 

apresentados nos autos, e ainda pela própria natureza da demanda, 

DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do artigo 98 do Código 

Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, caso 

seja constatada a sua capacidade financeira. III– DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. Sendo assim, DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO, pois o expediente traria morosidae ao procedimento, 

atentando contra os princípios da celeridade e da economia processual. IV 

– DA PERÍCIA Por se tratar de pedido de restabelecimento de 

auxílio-doença previdenciário com conversão em aposentadoria por 

invalidez, verifico que o deslinde da demanda exige realização de perícia 

médica. Assim, NOMEIO como perito o Dr. Diógenes Garrio 

Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente de compromisso, 

cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no valor de 

R$370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Deverão ser 

agendados pelo expert, em até 15 dias, os exames necessários para 

conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença do paciente. O 

perito deverá informar a este juízo e às partes, com antecedência, a data 

e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias da data da perícia. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Além dos quesitos a serem formulados 

pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser respondido pelo 

médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial ou à audiência de instrução e julgamento acarretará a 

extinção do processo por abandono. V – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o 

requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Decorrido o prazo para contestação, abra-se vista 

ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000112-63.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SEVERIANO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000112-63.2020.8.11.0035. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO REQUERIDO: ANTONIO SEVERIANO RODRIGUES 

Vistos, etc. 1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

autora não apresentou comprovante do recolhimento das custas 

processuais iniciais, porém, ainda não houve decurso do prazo assinalado 

na Resolução nº 03 do TJMT/TP. 2. Desta feita, com o transcurso do prazo 

de 05 (cinco) dias estabelecido no parágrafo único do art. 46 da 

Resolução nº 03, do TJTM/TP, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, RECOLHER as custas e 

taxas judiciárias, sob pena de CANCELAMENTO e baixa na distribuição, 

nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000103-04.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DONIZETI SANCHEZ OAB - SP73055 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUIMEDES CARRILHO CELERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie as matriculas necessárias, bem como, o 

recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça visando o cumprimento 

do(s) mandado(s) de avaliação, por meio de guia a ser expedida 

acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 6 de março de 2020 

ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000115-18.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de busca e apreensão/citação, 

por meio de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do 

Oficial de Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 6 

de março de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-12.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000096-12.2020.8.11.0035. AUTOR: 

LEONARDO NOGUEIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA e/ou 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por LEONARDO NOGUEIRA 

DA SILVA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL RECEBO a inicial, 

eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código 

de Processo Civil e não incidem as hipóteses do art. 321 do mesmo 

diploma legal. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Diante dos documentos 

apresentados nos autos, e ainda pela própria natureza da demanda, 

DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do disposto no artigo 98 

do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação 

posterior, caso seja constatada a capacidade financeira. III– DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. Sendo assim, DEIXO DE DESIGNAR 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, pois o expediente traria 

morosidade ao procedimento, atentando contra os princípios da celeridade 

e da economia processual. IV – DA PERÍCIA Por se tratar de pedido de 

restabelecimento de auxílio doença previdenciário e/ou concessão de 

aposentadoria por invalidez, verifico que o deslinde da demanda exige 

realização de perícia médica. Assim, NOMEIO como perito o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos do art.02, §5º 

da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais 

custas da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Deverão ser 

agendados pelo expert, em até 15 dias, os exames necessários para 

conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença do paciente. O 

perito deverá informar a este juízo e às partes, com antecedência, a data 

e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias da data da perícia. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Além dos quesitos a serem formulados 

pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser respondido pelo 

médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial ou à audiência de instrução e julgamento acarretará a 

extinção do processo por abandono. V – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o 

requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de que não 

respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 

c/c 345, inc. II). Decorrido o prazo para contestação, abra-se vista à parte 

autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000120-40.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DONIZETI SANCHEZ OAB - SP73055 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANATIELE CLEMENTE CELERI (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

ANTONIO SEVERIANO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de citação/intimação, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 6 de março 

de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000132-54.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE FREGONEZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRALVA DA SILVA FERREIRA - EPP (REU)

 

Decisão->Determinação Vistos, etc. Em análise dos autos, nota-se que a 

autor requereu, entre outros pedidos, os benefícios da justiça gratuita, 

sem, contudo apresentar documentos suficientes a alegada 

hipossuficiência. Ab initio, constata-se que os documentos carreados aos 

autos não são suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência 

da parte autora. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, que, por 

sua vez, goza de mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede 

ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 

Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para 

apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício almejado, 

apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência, tais como: 

a) Cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge; b) Cópia de extratos bancários de 

contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) 

Cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) Cópia 

da ultima declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal; e) Certidão negativa de bens imóveis, Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição (Art. 290, CPC). Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, VOLVAM-ME os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51486 Nr: 2722-26.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder a parte autora o 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do 

auxílio-doença previdenciário (15/10/2017), com a devida correção 

monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e os juros 

na forma do atual artigo 1º-F da Lei 9.494/97, desde a citação.Por 

conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Ainda, diante da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter essencialmente 

alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da 

parte autora(...)Tendo em vista a apresentação do laudo pericial, 

providencie a Serventia a requisição do pagamento dos honorários 

periciais pelo Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da 

Jurisdição Federal – AJG/JF, caso ainda não tenha sido 

requisitado.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Havendo 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC). Em 

seguida, com ou sem manifestação da parte apelada, REMETAM-SE os 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 59647 Nr: 2249-06.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinamar Xavier da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE VILELA 

DE ALMEIDA - OAB:21021/O, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:MT/21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

EDINAMAR XAVIER DA COSTA, no valor correspondente a 100% (cem 

por cento) do salário de benefício, de acordo com o art. 44 da Lei 

8.213/91, bem como, ao pagamento do 13º salário, desde a data da 

cessação do benefício auxílio-doença, qual seja, 13/12/2018. Por 

conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Ainda, diante da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter essencialmente 

alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE (...)Tendo em vista a 

apresentação do laudo pericial, providencie a Serventia a requisição do 

pagamento dos honorários periciais pelo Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF, caso ainda não 

efetivada a diligência.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Havendo 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC). Em 

seguida, com ou sem manifestação da parte apelada, REMETAM-SE os 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46721 Nr: 386-49.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Constantino Alexandre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade hibrida ou mista em 

proveito da autora EUNICE CONSTANTINO ALEXANDRE, cujo valor mensal 

deverá ser calculado nos moldes do art. 48, §4º e 29 da Lei nº. 8.213/91, 

acrescido de décimo terceiro salário, desde a data do requerimento 

administrativo (09/07/2016), observada eventual prescrição quinquenal. 
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Por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.II. Ainda, 

diante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais. 

(...)V. Ainda, condeno a Autarquia ao pagamento de verba honorária que 

fixo no patamar de 10% (dez por cento) do valor total apurado, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111), ressaltando a isenção do 

pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da Lei 

Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso. VI. Deixo de remeter os 

autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil. VII. 

Prescindível o registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o 

uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.(...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34198 Nr: 276-55.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITO RODRIGUES MARTINS, Maria 

Lidia Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Giraldi Faria - 

OAB:7245/MT, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:14909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 Diante do exposto, reconheço e declaro a prescrição da pretensão inicial, 

nos termos do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, 05 de março de 

2020. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37480 Nr: 274-51.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Carvalho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o pedido de 

reconhecimento do instituto da liquidação zero aviado pela parte autora - 

REF. 56, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57828 Nr: 1642-90.2018.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA, BASF 

AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL V. DA CUNHA 

MARTINS - OAB:246.397/SP, Gustavo Piva de Andrade - 

OAB:119.932-OAB/RJ, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1. Considerando o erro material constatado na decisão de ref. 

53, retifico o teor do que foi decidido, a fim de que seja alterada a 

autuação do processo, para constar no polo ATIVO as empresas BASF 

AGRICULTURAL SOLUTIONS US e BASF S/A, nos termos do peticionado à 

ref. 61.2. No mais, verifica-se que os requeridos Guilherme Augustin e 

Alexandre Augustin foram citados por hora certa, porém, somente o 

primeiro foi notificado/cientificado deste ato, consoante certificado nos 

autos da carta precatória juntada à ref. 58.3. Na última tentativa de fazer 

com que o requerido Alexandre Augustin tomasse ciência da demanda, na 

remota hipótese de até então não ter sido cientificado de sua citação, o 

Gestor da Secretaria, em cumprimento ao receituário disposto no art. 254 

do CPC, enviou correspondência eletrônica em seu email – 

alexandreaugustin@faztorre.com.br – no dia 13/02/2020 (ref. 60).4. 

Destarte, reputo satisfeitas as formalidades posteriores à atuação do 

Oficial de Justiça na citação por hora certa, sendo desnecessária a 

confirmação de leitura da correspondência eletrônica pelo destinatário. 5. 

Aos requeridos citados de forma ficta, foi nomeado o Defensor Público 

com atuação nessa Comarca, como curador especial (ref. 45). Assim, 

intime-o, para se pronunciar, cientificando-o da designação da perícia 

agendada para o dia 18/03/2020.6. Tendo em vista que a parte autora 

concordou com a proposta dos honorários periciais e que foi designada 

data e horário para início dos trabalhos, DEFIRO o requerimento de 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

perícias. Expeça-se alvará para levantamento, observando-se os dados 

bancários apresentados pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda, à ref. 

57. 7. Caso ainda não tenha sido depositado o valor dos honorários 

periciais, INTIME-SE a parte requerente para tal, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão da prova.8. Após a juntada do laudo pericial, 

dê-se vista aos interessados pelo prazo comum de 15 dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48050 Nr: 983-18.2017.811.0035

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice de Freitas Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO OTONI DE 

CARVALHO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determinando, para 

tanto, o REGISTRO, ARQUIVAMENTO e CUMPRIMENTO do testamento no 

tabelionato competente do Município de Alto Garças/MT, com arrimo no 

dispositivo legal supramencionado.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Nomeio a apresentante Cleonice de Freitas Carvalho 

como testamenteira, a qual se incumbirá de cumprir as disposições 

testamentárias, devendo ser intimada para assinar o termo de 

testamentaria em juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se termo de 

t e s t a m e n t a r i a . E v e n t u a i s  c u s t a s  r e m a n e s c e n t e s ,  a o s 

interessados.Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia da 

presente sentença e da certidão de trânsito em julgado para os autos de 

inventário (processo nº 7-11.2017.811.0035 – código 45826), em seguida, 

desapense-se e REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Intimem-se e 

cientifique-se o MPE.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63427 Nr: 1089-09.2019.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO SOUZA BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 Considerando a nova edição da Justiça Pela Paz em Casa, no período de 

09 a 13 de março de 2020, IMPULSIONO os autos a fim de intimar o 

advogado declinando na certidão de REF. 15, Jakson Ricardo Freier para 

apresentar a defesa prévia em favor do denunciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30448 Nr: 322-15.2012.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Zanon, Márcia Rosane Prante Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38885 Nr: 807-10.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracilene Maria Gomes Batista, Jailton de Paula Soares, 

Jocineide Batista Soares, Andréia Aparecida Viana Soares, Ricardo 

Venero Soares, JOSIANE BATISTA SOARES, Raquel Venerio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de 

Transportes, Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa Gasparini - 

OAB:11809/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Vistos, etc.

 1. Considerando a possível ocorrência de efeitos infringentes INTIME-SE a 

parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a teor do art. 1.023, § 2º, do CPC.

 2. Havendo manifestação da parte embargada, ou transcorrido "in albis" o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64091 Nr: 1344-64.2019.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:OAB-24628-O/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 Código: 64091- Eletrônico

Espécie: Carta Precatória - Cartas - Processo Criminal

Data e horário: Terça-feira, 03 de março de 2020, 14h45min.

PRESENTES

Juíza de Direito: Drª. Angela Maria Janczeski Goes

Promotor de Justiça: Dr. Elton Oliveira Amaral

Advogado: Dr. Wilker Maxsuel Silva Tavares

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte 

(03-03-2020), às 14h45min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

 Dada a palavra ao Advogado do denunciado, assim manifestou-se: “MMª. 

Juíza, requeiro a juntada de substabelecimento. Pede deferimento”.

Dada a palavra ao Presentante do Ministério Público, assim manifestou-se: 

“MMª. Juíza, requeiro a redesignação da solenidade, sem prejuízo da 

comunicação ao Juízo deprecante. Pede deferimento”.

DELIBERAÇÕES

Em seguida a MMª. Juíza de Direito deliberou: “ Defiro o requerimento de 

juntada de substabelecimento. Juntem aos autos o Ofício nº 016/1º 

PELPM/15º BPM/CR – IV/2020. Considerando a ausência justificada do CB 

PM Clóvis Bispo da Silva, redesigno a solenidade para o dia 07 de abril de 

2020, às 16h. OFICIE-SE ao Juízo deprecante informando as ocorrências. 

Sem alegação de nulidade, saem os presentes intimados. Às 

providências”.

Nada mais havendo consignar, por mim, Núbia Castro estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Drª. Angela Maria Janczeski Goes

 Juíza de Direito

Dr. Elton Oliveira Amaral

Promotor de Justiça

Dr. Wilker Maxsuel Silva Tavares

Advogado

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000100-49.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANEILSON DE JESUS SARAIVA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000100-49.2020.8.11.0035. REQUERENTE: 

BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: ANEILSON DE JESUS SARAIVA 

COELHO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

pedido liminar, ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A, em desfavor de 

ANEILSON DE JESUS SARAIVA COELHO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 1.1. Aduz que celebrou contrato de abertura de crédito com 

cláusula de alienação fiduciária para aquisição do veículo, marca 

VOLKSWAGEN, Modelo: CROSSFOX G2 1.6 8V 4, Ano Fabricação: 2013, 

Cor: PRETO, Chassi: 9BWAB45Z1D4194328, Placa: OBF4724, que deveria 

ser pago em parcelas mensais. 2. A obrigação não foi cumprida, 

porquanto, a autora requer liminarmente a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, e citação da parte devedora, sob pena de 

procedência da ação com a consolidação da propriedade e posse do bem 

apreendido. 3. Pois bem. 4. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, necessária a comprovação da mora e do inadimplemento por parte 

do devedor. 5. Analisando os documentos que instruem a inicial, 

verifica-se a existência de verossimilhança, diante da demonstração da 

constituição de alienação fiduciária em garantia sobre o bem objeto do 

presente pedido e da comprovação da mora, com a entrega de notificação 

extrajudicial via correios e/ou protesto do título. 6. Assim, provado o 

inadimplemento e a mora da parte ré, na forma exigida pelo art. 2º, § 2º, do 

Decreto-lei nº 911/69, por intermédio de protesto extrajudicial/notificação 

dirigida ao endereço indicado pela parte ré quando da contratação, assiste 

à parte autora o direito de perseguir a coisa através de ação de busca e 

apreensão, com fundamento no Decreto-lei nº 911/69. 7. Por outro lado, há 

o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando impedir a aplicação do 

ordenamento jurídico. 8. Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes 

do Decreto Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada. 9. Expeça-se MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça apreender o veículo, VOLKSWAGEN, 

Modelo: CROSSFOX G2 1.6 8V 4, Ano Fabricação: 2013, Cor: PRETO, 

Chassi: 9BWAB45Z1D4194328, Placa: OBF4724, onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do requerente, ou 

de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão 

judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. 10. O 
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devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14, do 

Decreto-Lei n. 911/69). 11. Proceda-se a VISTORIA do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, quilometragem, arbitrando-se o seu valor, entre outras 

características que se mostrem relevantes. 12. Após a execução da 

liminar, CITE-SE a parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. 13. Consigno que, para reaver 

o bem apreendido, o requerido deverá realizar o pagamento da 

integralidade da dívida (consistente nos valores apresentados e 

comprovados pelo credor na peça inicial, consoante o Recurso Repetitivo 

nº 1.418.593/MS), acrescidos das custas processuais e honorários 

advocatícios, que para o caso de pronto pagamento arbitro em 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do débito, hipótese em que o bem lhe será 

restituído livre do ônus. 14. Proceda-se ao BLOQUEIO administrativo do 

veículo, através do Sistema RENAJUD. Com a comunicação de apreensão 

do veículo, mediante juntada do mandado devidamente cumprido, VOLTEM 

os autos conclusos para o desbloqueio administrativo, nos termos do art. 

3º, § 9º do Decreto-Lei n. 911/69. 15. O mandado poderá ser cumprido 

com os benefícios do § 2º, artigo 212, do CPC e, se necessário, mediante 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxílio policial para efetivo cumprimento da medida. 16. Apresentada 

contestação, a parte autora deve ser intimada para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 351 do CPC, podendo 

a parte autora corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. 17. Após a apresentação 

da impugnação ou esgotado o prazo, certifique-se e, posteriormente, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 369, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. 18. 

Certifique-se o pagamento das diligências do Oficial de Justiça, se 

necessário, intime-se a parte requerente para que efetue o pagamento, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 19. Esclareço da prescindibilidade de 

requerimento de expedição de carta precatória e que a parte interessada 

poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o 

veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em 

comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal 

requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o 

caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo, nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 911/69, incluído pela 

Lei n. 13.043, de 2014. 20. Deixo, neste momento, de designar audiência 

de conciliação em razão do exposto pelo requerente na inicial, informando 

a despretensão na realização da solenidade, em virtude das tentativas 

frustradas de composição com o requerido pelas vias extrajudiciais. 21. 

Atente-se a Secretaria para que as publicações judiciais sejam efetuadas 

exclusivamente no nome dos advogados subscritores da inicial, conforme 

requerido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, na data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000202-71.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVANIA OLIVEIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000202-71.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

CLAUDEVANIA OLIVEIRA DE CAMPOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

LIMINAR proposta por CLAUDEVANIA OLIVEIRA DE CAMPOS, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que foi contratada por 

prazo determinado para o cargo de professora na rede estadual de 

educação básica. Aduz que exerceu o magistério no ano letivo de 2019, 

ministrando aulas de geografia e sociologia, mas para o ano letivo de 

2020, apesar de ter participado do processo de atribuição e ter sido 

aprovada, não foi contratada, vez que no ano anterior foi afastada de 

suas funções por mais de 60 (sessenta) dias, em virtude de problemas de 

saúde (vedação contida na Instrução Normativa nº 06/2019/GS/SEDUC/MT 

– art. 20). Relata que recebeu tratamento médico e encontra-se apta para 

o exercício da atividade, inclusive, retornou às suas funções na data de 

12.08.2019, e laborou até o encerramento do contrato. Nesse prisma, 

requer a concessão da tutela de urgência, para determinar que o 

Requerido providencie, imediatamente, a contratação da Requerente 

(contratação temporária), nos termos do processo seletivo no qual foi 

aprovada, sob pena de cominação de multa diária. Juntou documentos, em 

seguida, apresentou emenda à petição inicial. Regularmente notificado 

para se manifestar sobre o pedido liminar, o Estado de Mato Grosso 

deixou passar in albis o prazo. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto no art. 

330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial. Considerando a 

declaração de hipossuficiência, bem como a presença de outros 

elementos que demonstram que a parte autora não possui capacidade 

financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu 

próprio sustento ou de sua família, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, 

na forma artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de sua 

revogação ou modificação posterior, caso seja constatada a sua 

capacidade financeira. Passo à análise do pedido liminar. A tutela de 

urgência antecipa os efeitos do provimento final pretendido pelo autor em 

observância ao princípio da efetividade, mas em detrimento aos princípios 

do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois 

concede-se o direito pleiteado sem a entrega definitiva da tutela 

jurisdicional. Em razão disso, o art. 300 do CPC exige a presença da 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in 

mora), bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). O 

deferimento do pleito, em sede de cognição sumária e, portanto, não 

exauriente, avessa à dilação probatória por sua própria natureza, impõe 

que a petição inicial esteja instruída com documentos e informações 

capazes de demonstrar, de plano a plausibilidade de pretensão buscada 

em juízo, bem assim do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Da análise dos autos percebo que o fummus boni iuris está 

devidamente comprovado por meio dos documentos acostados, que 

demonstram que a requerente se inscreveu em processo seletivo para o 

cargo de professora para a rede pública estadual, para a qual prestou 

serviço durante o ano letivo de 2019, estando, apta a concorrer a vaga 

para o ano letivo de 2020, inclusive, não há dúvidas de que ela foi 

classificada no processo de atribuição. A probabilidade do direito também 

decorre de previsões da Constituição Federal, que garantem o direito à 

igualdade, acessibilidade aos cargos e funções públicas (art. 37, inciso, 

CF), sobretudo, a reserva da legalidade para dispor sobre a contratação 

por tempo determinado, de modo que, instrução normativa não pode inovar 

e/ou criar direitos e obrigações. A princípio, não se vislumbra nas Leis que 

regem a matéria (contratação de temporários), a restrição criada pela 

Instrução Normativa n 006/2019/GS/SEDUC/MT, no art. 20, inciso II, alínea 

“b”. Ademais, o e-mail acostado no id n 29502982 contém a informação de 

que “A professora Claudevania teve um afastamento para tratamento de 

saúde por 60 dias. A Instrução Normativa diz que não poderá atribuir 

servidor que se afastou por mais de 60 dias, e o afastamento da mesma 

de exatos 60 dias”. Ora, ainda que se considerasse os dispositivos da 

Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT, a vedação contida no art. 

20, inciso II, alínea “b”, não alcançaria a autora, vez que, seu afastamento 

não foi superior a 60 dias. Já o periculum in mora decorre da ineficácia do 

ato se concedido somente ao final da demanda, já que a requerente 

poderá ser preterida na ordem de classificação, com atribuição de aulas a 

candidatos com classificação inferior à sua, além do que, já se iniciou o 

ano letivo de 2020, de modo que, postergar a análise para momento 

posterior ao amadurecimento da lide, tornaria a tutela jurisdicional ineficaz. 

Ante o exposto, por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para 

determinar que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda à contratação temporária da requerente CLAUDEVANIA 

OLIVEIRA DE CAMPOS, para o cargo de professora da rede estadual, 

observando-se o processo seletivo a que se submeteu e a aprovou. 

Advirto que o descumprimento injustificado da medida poderá ensejar 

multa mensal, nos termos do artigo 297 c/c artigo 497, 536, §1º e artigo 

537, todos do CPC, que arbitro em valor equivalente a última remuneração 
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percebida pela requerente, que terá vigência até que seja efetivada a 

contratação temporária ou até o limite de 12 (doze) meses. CITE-SE e 

INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para cumprir a liminar, bem como para 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 183, § 1º, 231 

c/c 335, inciso III), dando ciência de que não respondendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inciso II). Com a 

resposta, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, querendo, 

impugnar (art. 350, CPC). Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar, com espeque nos princípios da proibição 

de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC): a) a 

necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; b) 

caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC); c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e o 

conjunto probatório acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC); d) em obediência ao princípio da promoção da 

autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar se existe ou não interesse 

na designação de audiência de conciliação ou mediação (art. 139, inciso 

V, CPC), especificamente no que tange à possibilidade de alcance 

concreto da conciliação. Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. Em 

seguida, TORNEM conclusos para verificação da necessidade de 

saneamento do feito (art. 357, CPC) ou então análise da possibilidade de 

julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Alto Garças/MT, na data da assinatura eletrônica. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000050-46.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT6005-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILAINE REGINA TURCHETTO (REQUERIDO)

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em atenção ao Provimento n.º 

07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo sistema de recolhimento de 

diligências de Oficiais de Justiça, por meio de guia a ser emitida 

diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes autos com o 

fim de intimar a parte autora, por meio de seu procurador, a proceder o 

devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato. ALTO 

TAQUARI, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000088-58.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. M. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI 1000088-58.2020.8.11.0092 REQUERENTE: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: JEFERSON ALEX SALVIATO - MT236655-O REQUERIDO: 

CARLOS MAGNO MOREIRA FRAGA A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. As custas já foram recolhidas no início. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Considerando a 

ausência de interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000676-02.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELANIO POSSIDONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI 1000676-02.2019.8.11.0092 AUTOR(A): ELANIO POSSIDONIO 

DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR(A): ROBERIO RODRIGUES DE 

CASTRO - SP348669 REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. As custas já foram recolhidas no início. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Considerando a 

ausência de interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46873 Nr: 524-05.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSON JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER 

- OAB:399.679/SP, ELZEANE DA ROCHA - OAB:333.935/SP, RAPHAEL 

DE ALMEIDA MOURA LOUREIRO - OAB:377.461/SP, ROSANGELA 

COELHO COSTA - OAB:356.250/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Que o valor recolhido a titulo de complementação de diligência é inferior 

àquele solicitado na ref. 87, razão pela qual nos termos da legislação 

vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, visando sanar a pendência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32202 Nr: 243-88.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Wickson Rodrigues Esmerio, Paulo 

Henrique da Silva Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 Ante o acórdão de Ref. 253, INTIMEM-SE as partes para que, em 5 (cinco) 

dias, manifestem-se nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46582 Nr: 417-58.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MS 

11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de 

JANILSON NEVES RODRIGUES, todos qualificados nos autos.

O requerente foi intimado pessoalmente para recolher a complementação 

da diligência do oficial de justiça, contudo decorreu o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fls. 76.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do oficial de justiça, 

informado na certidão de fl. 50, advertindo-a que a recusa injustificada 

ensejará ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, nos termos do 

Art. 77, IV, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38853 Nr: 1493-88.2016.811.0092

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleiki Aparecido Ferreira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19053-MS, RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:9234

 Chamo o feito a ordem.

Intimem-se todos os herdeiros para manifestarem-se sobre o pleito de 

remoção de inventariante, bem como sobre as contas prestadas pelo 

mesmo.

Considerando-se que a herdeira Cirlene Rodrigues de Carvalho é 

interditada judicialmente, intime-a por meio de sua curadora Eurlani Lima de 

Carvalho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47353 Nr: 726-79.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACCIN LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Marques de Medeiros 

Neto - OAB:196.655/SP, LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - 

OAB:199.431/SP, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:7684, 

Volpe Camargo Advogados Associados - OAB:296/2006-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ MACHADO 

GUEDES - OAB:42932/PR

 Acato a denunciação da lide ventilada na contestação.

Inclua o denunciado SEGURADORA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE 

SEGUROS como litisconsorte passivo.

Cite-o na forma do art. 131 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35262 Nr: 807-33.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Bergamin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIOSI & ASSMANN LTDA, Liberty 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, LEANDRO XAVIER ZANELATI - OAB:15.197/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS REZENDE DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:188.846, PAULO ROBERTO DE PAULA - 

OAB:7297-B

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, o que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

ficando suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça 

gratuita.Transitada em julgado, arquivem-se.P.I

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 1476-47.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA CAROLINA RODRIGUES COSTA, 

JEFFERSON LIMA PEREIRA, KETLIN RANIELE COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na 

denúncia para CONDENAR os acusados ANNA CAROLINA RODRIGUES 

COSTA, JEFFERSON LIMA PEREIRA e KETLIN RANIELE COSTA LIMA pela 

prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06; e 

ABSOLVÊ-LOS em relação ao crime previsto no art. 35, “caput”, da Lei 

11.343/06.Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19928 Nr: 75-28.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo solicitado, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30291 Nr: 1129-58.2012.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adha Kerolaine de Souza Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23.648-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 723 de 913



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem a manifestação da parte executada, 

razão pela qual, nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - 

CNGC, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32788 Nr: 555-64.2014.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro David Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:8.761-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem a manifestação da parte requerida, 

razão pela qual, nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - 

CNGC, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-85.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GERALDO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DA SILVA NEVES OAB - MS16150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000222-85.2020.8.11.0092. AUTOR: 

JOAO GERALDO NUNES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA ajuizada pelo autor em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS, todos 

devidamente qualificados nos autos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Considerando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, bem como em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do Código de 

Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar a ação, nos 

termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil, bem como intime-a 

para comparecer à audiência de instrução, a qual designo para o dia 

03/06/2020 às 13h00 (HORÁRIO MT). Determino, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede 

de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. ALTO 

TAQUARI, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000050-46.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT6005-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILAINE REGINA TURCHETTO (REQUERIDO)

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000050-46.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS REQUERIDO: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, DILAINE 

REGINA TURCHETTO Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como 

mandado. Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros 

cartorários e distribuição. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000607-67.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCIO VILELA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000607-67.2019.8.11.0092. REQUERENTE: RAFAEL BATISTA DE SOUZA 

REQUERIDO: JOELCIO VILELA DE CARVALHO Tendo em vista a inércia da 

parte executada e a concordância da parte exequente, HOMOLOGO o 

Laudo de AVALIAÇÃO de I.D 25190974 e defiro o pedido de alienação do 

bem penhorado em LEILÃO JUDICIAL. Nomeio desde já para realização do 

leilão a “ARAUJO LEILÕES”, na pessoa dos leiloeiros públicos oficiais e 

rurais José Pedro Araújo e Wellington Martins Araújo, devidamente 

cadastrados perante este juízo, com endereço à Rua Custódio de Melo, nº 

630, Cidade Alta, Cuiabá/MT, CEP nº 78030-435, Fone (65) 99997-1717, 

e-mail: araujoleiloes@gmail.com, ficando deferida a habilitação para 

acesso aos autos. Fixo a comissão do leiloeiro no percentual equivalente a 

5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Fica estipulado que 

o(s) bem(ns) não poderá(ão) ser arrematado(s) no primeiro leilão por 

preço inferior ao da avaliação, e no segundo leilão por preço inferior a 

50% (cinquenta por cento) da avaliação. Por fim, ressalto que todos os 

atos referentes ao leilão judicial ficarão a cargo do leiloeiro. Intimem-se as 

partes. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-53.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DONIZETI RULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANTISSIMA EMPREENDIMENTOS PECUARIOS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (REQUERIDO)

GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TACIANA CRISTINA TEIXEIRA MACEDO OAB - SP335818 

(ADVOGADO(A))

AISLAN DE QUEIROGA TRIGO OAB - SP200308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000498-53.2019.8.11.0092. REQUERENTE: MARIO DONIZETI RULLI 
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REQUERIDO: MARIA SANTISSIMA EMPREENDIMENTOS PECUARIOS LTDA. 

- ME, FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO, GREGORIO TOLENTINO 

MORETTI DE ALMEIDA Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir. ALTO TAQUARI, 6 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-69.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000872-69.2019.8.11.0092. REQUERENTE: HUGO DA SILVA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Especifiquem as partes, no prazo de 5 dias, as 

provas que pretendem produzir. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-31.2012.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILINO MARQUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEDIMAR CANDIDO DA ROCHA (REQUERIDO)

JOSE MACIEL DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON JESUS SANTOS E SANTOS OAB - MS19727 

(ADVOGADO(A))

TALES MENDES ALVES OAB - MS0011839A (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO MOREIRA FERRAZ OAB - MS11390 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010091-31.2012.8.11.0092. REQUERENTE: VERGILINO MARQUES 

MACHADO REQUERIDO: GEDIMAR CANDIDO DA ROCHA, JOSE MACIEL DE 

SOUZA Defiro os pedidos (I.D 24010179), para determinar a correção da 

autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação. Intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, consignando 

que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 52 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 523 do NCPC. A intimação do devedor será 

realizada na forma do § 2º do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista 

no § 4º do mesmo artigo. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525 do NCPC), sem prejuízo da expedição do Mandado 

de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde 

já determino. A impugnação somente poderá versar sobre: falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; manifesto 

excesso de execução; erro de cálculo ou causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, supervenientes à sentença (inciso IX do art. 52 

da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que transcorrido o prazo para 

pagamento, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 

517 do Novo Código de Processo Civil, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, do mesmo código. ALTO TAQUARI, 6 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-53.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU MROZINSKI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TAKAHASHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000121-53.2017.8.11.0092. REQUERENTE: TADEU MROZINSKI - ME 

REQUERIDO: JULIO CESAR TAKAHASHI Diante da manifestação de I.D 

24096568, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias requerer 

o que de direito, sob pena de extinção. ALTO TAQUARI, 6 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-04.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI TERESINHA HECK - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARA VIEIRA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000359-04.2019.8.11.0092. REQUERENTE: DIONI TERESINHA HECK - ME 

REQUERIDO: TANIA MARA VIEIRA NUNES Defiro o pedido do exequente 

de I.D 24104858. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens 

móveis penhoráveis que bastem à garantia da execução. Não sendo nada 

encontrado, intime-se o executado, para no prazo de 10 dias indicarem 

onde poderão ser localizados os bens passíveis de penhora. ALTO 

TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010030-10.2011.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO BEZERRA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDES P BORGES MORAES - ME (EXECUTADO)

RANDES PAULO BORGES MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010030-10.2011.8.11.0092. EXEQUENTE: ALEX SANDRO BEZERRA 

SOUZA EXECUTADO: RANDES PAULO BORGES MORAES, RANDES P 

BORGES MORAES - ME Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi 

realizada busca junto ao sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da 

parte executada passíveis de penhora, conforme extrato em anexo. 

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção. ALTO 

TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000711-59.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000711-59.2019.8.11.0092. REQUERENTE: EDMILSON NEVES 

REQUERIDO: GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA Cumpra-se 

como deprecado, servindo a cópia como mandado. Depois de devidamente 
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cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens, 

dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. Oficie-se ao juízo 

deprecante, para as comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 6 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-21.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000181-21.2020.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Novo Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-03.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME TEREZINHO ARAUJO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDER SOUSA AQUINO OAB - GO19115 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000232-03.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA 

BORGES EXECUTADO: GUILHERME TEREZINHO ARAUJO DIAS Determino 

a remessa deste feito ao Conciliador desta Comarca, para designação de 

sessão de conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. ALTO TAQUARI, 6 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000065-20.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LORI KREBS EICKHOFF - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Eva de Oliveira (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000065-20.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: LORI KREBS EICKHOFF - ME 

EXECUTADO: EVA DE OLIVEIRA Defiro o pedido do exequente de I.D 

22565103. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens móveis 

penhoráveis que bastem à garantia da execução. Não sendo nada 

encontrado, intime-se o executado, para no prazo de 10 dias indicarem 

onde poderão ser localizados os bens passíveis de penhora. ALTO 

TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010011-62.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010011-62.2015.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Considerando que o débito exequendo já havia sido pago ao 

credor, por meio de bloqueio das contas do ente público, via BacenJud, 

determino a devolução da quantia depositada no I.D 24278697 ao Estado 

de Mato Grosso. Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 05 

dias, informar a respectiva conta bancária para depósito, ficando a 

procuradoria do ente público advertida, no sentido de doravante tomar as 

devidas cautelas para evitar pagamento em duplicidade ao credor, como 

ocorreu no presente caso. Com indicação da conta, expeça-se alvará em 

favor do Estado de Mato Grosso. Após, arquivem-se. ALTO TAQUARI, 6 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000111-72.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000111-72.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: PAULO ROGERIO DOS REIS 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Intime-se o executado para comprovar o depósito de 

garantia da execução. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-04.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LORI KREBS EICKHOFF - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Luzinete F. Moraes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000219-04.2018.8.11.0092. REQUERENTE: LORI KREBS EICKHOFF - ME 

REQUERIDO: LUZINETE F. MORAES Defiro os pedidos (I.D 24110678), para 

determinar a correção da autuação, fazendo constar “Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da ação. Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 523 do NCPC. A 
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intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do art. 513 do 

NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo. Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do NCPC), sem 

prejuízo da expedição do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 

523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino. A impugnação somente 

poderá versar sobre: falta ou nulidade da citação no processo, se ele 

correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro de cálculo ou 

causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, supervenientes à 

sentença (inciso IX do art. 52 da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que 

transcorrido o prazo para pagamento, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, para que seja levada a 

protesto, nos termos do art. 517 do Novo Código de Processo Civil, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do mesmo código. 

ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000031-11.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU MROZINSKI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Camelo Mota (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000031-11.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: TADEU MROZINSKI - ME 

EXECUTADO: MARIA CAMELO MOTA Diante da certidão de I.D 25135281, 

intime-se a parte executada para, no prazo de 10 dias, efetuar a entrega 

dos bens descritos na Ordem de entrega de I.D 22422521. ALTO 

TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000001-73.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000001-73.2018.8.11.0092. REQUERENTE: MARIA CICERA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 requerer 

o que de direito, sob pena de extinção do feito. ALTO TAQUARI, 6 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-33.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE NUNES MONTEIRO 04228233333 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. (REQUERIDO)

VANCINE E FURLANETTO ARQUITETURA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA OAB - SP207081 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000176-33.2019.8.11.0092. REQUERENTE: FRANCILENE NUNES 

MONTEIRO 04228233333 REQUERIDO: VANCINE E FURLANETTO 

ARQUITETURA LTDA, ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/06/2020 às 

13h15 (Horário MT). ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-76.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES ADRIANO NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000253-76.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: PERUCHI ELETRO - COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME EXECUTADO: CHARLES 

ADRIANO NUNES Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, 

manifestar-se sobre o petitório de I.D 26077698. ALTO TAQUARI, 6 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-66.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010045-66.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: ELIZETE VIANA EXECUTADO: 

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se aos Embargos de I.D 

24315909. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-27.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000545-27.2019.8.11.0092. REQUERENTE: CASSIA DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Intimem-se 

as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as provas que 

ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e pertinência das 

mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de prova 

testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol de 

testemunhas. Com as especificações das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-97.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE PEREZ CAMPOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000605-97.2019.8.11.0092. REQUERENTE: LAERTE PEREZ CAMPOS 

REQUERIDO: AVON COSMETICOS LTDA. Nos termos do artigo 334 e 

parágrafos do Código de Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 do 

Conselho da Magistratura, determino a remessa deste feito ao Centro de 

Conciliação e Mediação. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que 

compareça à audiência acompanhada de advogado ou defensor público, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o disposto no artigo 335 do CPC. Consigne ainda que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente. ADVIRTA-SE as partes que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do 

artigo 334 do CPC. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-35.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI TERESINHA HECK - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRÍCIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000441-35.2019.8.11.0092. REQUERENTE: DIONI TERESINHA HECK - ME 

REQUERIDO: PATRÍCIA MONTEIRO DA SILVA Defiro os pedidos 

(12308385), para determinar a correção da autuação, fazendo constar 

“Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da 

ação. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito, consignando que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 52 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 523 do NCPC. A intimação do devedor será realizada na forma do § 

2º do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo. 

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC), sem prejuízo da expedição do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino. A 

impugnação somente poderá versar sobre: falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro 

de cálculo ou causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

supervenientes à sentença (inciso IX do art. 52 da Lei 9.099/95). Por fim, 

saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, para 

que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo Código de 

Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do 

mesmo código. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000579-02.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000579-02.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Realmente, assisti 

razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os cálculos devem 

basear-se no valor da URH vigente à época da fixação (o valor em reais já 

vem expresso na própria certidão de honorários), com posterior incidência 

da atualização monetária incidente sobre a matéria. Assim, intime-se a 

parte exequente para retificação dos cálculos, com base nos 

apontamentos acima destacados. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000577-32.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000577-32.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Realmente, assisti 

razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os cálculos devem 

basear-se no valor da URH vigente à época da fixação (o valor em reais já 

vem expresso na própria certidão de honorários), com posterior incidência 

da atualização monetária incidente sobre a matéria. Assim, intime-se a 

parte exequente para retificação dos cálculos, com base nos 

apontamentos acima destacados. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000375-55.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000375-55.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Realmente, assisti 

razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os cálculos devem 

basear-se no valor da URH vigente à época da fixação (o valor em reais já 

vem expresso na própria certidão de honorários), com posterior incidência 

da atualização monetária incidente sobre a matéria. Assim, intime-se a 

parte exequente para retificação dos cálculos, com base nos 

apontamentos acima destacados. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000376-40.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000376-40.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Realmente, assisti 

razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os cálculos devem 

basear-se no valor da URH vigente à época da fixação (o valor em reais já 

vem expresso na própria certidão de honorários), com posterior incidência 

da atualização monetária incidente sobre a matéria. Assim, intime-se a 

parte exequente para retificação dos cálculos, com base nos 

apontamentos acima destacados. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000373-85.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000373-85.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Realmente, assisti 

razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os cálculos devem 

basear-se no valor da URH vigente à época da fixação (o valor em reais já 

vem expresso na própria certidão de honorários), com posterior incidência 

da atualização monetária incidente sobre a matéria. Assim, intime-se a 

parte exequente para retificação dos cálculos, com base nos 

apontamentos acima destacados. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000378-10.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000378-10.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Realmente, assisti 

razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os cálculos devem 

basear-se no valor da URH vigente à época da fixação (o valor em reais já 

vem expresso na própria certidão de honorários), com posterior incidência 

da atualização monetária incidente sobre a matéria. Assim, intime-se a 

parte exequente para retificação dos cálculos, com base nos 

apontamentos acima destacados. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000374-70.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000374-70.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Realmente, assisti 

razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os cálculos devem 

basear-se no valor da URH vigente à época da fixação (o valor em reais já 

vem expresso na própria certidão de honorários), com posterior incidência 

da atualização monetária incidente sobre a matéria. Assim, intime-se a 

parte exequente para retificação dos cálculos, com base nos 

apontamentos acima destacados. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000380-77.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000380-77.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Realmente, assisti 

razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os cálculos devem 

basear-se no valor da URH vigente à época da fixação (o valor em reais já 

vem expresso na própria certidão de honorários), com posterior incidência 

da atualização monetária incidente sobre a matéria. Assim, intime-se a 

parte exequente para retificação dos cálculos, com base nos 

apontamentos acima destacados. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000379-92.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000379-92.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Realmente, assisti 

razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os cálculos devem 

basear-se no valor da URH vigente à época da fixação (o valor em reais já 

vem expresso na própria certidão de honorários), com posterior incidência 

da atualização monetária incidente sobre a matéria. Assim, intime-se a 

parte exequente para retificação dos cálculos, com base nos 

apontamentos acima destacados. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 
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Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000309-75.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000309-75.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a 

intempestividade dos embargos à execução, impõe-se sua rejeição 

liminarmente, nos termos do artigo 918, I, do CPC. Homologo o valor 

exequendo. Determino o cadastramento da RPV poer meio do Sistema 

SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 6 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000307-08.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000307-08.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a 

intempestividade dos embargos à execução, impõe-se sua rejeição 

liminarmente, nos termos do artigo 918, I, do CPC. Homologo o valor 

exequendo. Determino o cadastramento da RPV poer meio do Sistema 

SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 6 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000193-69.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000193-69.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a 

intempestividade dos embargos à execução, impõe-se sua rejeição 

liminarmente, nos termos do artigo 918, I, do CPC. Homologo o valor 

exequendo. Determino o cadastramento da RPV poer meio do Sistema 

SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 6 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000305-38.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000305-38.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a 

intempestividade dos embargos à execução, impõe-se sua rejeição 

liminarmente, nos termos do artigo 918, I, do CPC. Homologo o valor 

exequendo. Determino o cadastramento da RPV poer meio do Sistema 

SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 6 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000191-02.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000191-02.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a 

intempestividade dos embargos à execução, impõe-se sua rejeição 

liminarmente, nos termos do artigo 918, I, do CPC. Homologo o valor 

exequendo. Determino o cadastramento da RPV poer meio do Sistema 

SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 6 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-30.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIRA DO NASCIMENTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXLIFE IND. E COM. DE APARELHOS MAGNETICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH CAVALCANTE DE MORAES OAB - SP316369 (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO RUTKOSKI OAB - PR56009 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REPRESENTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000129-30.2017.8.11.0092. REQUERENTE: LAUDEMIRA DO NASCIMENTO 

NUNES REQUERIDO: MAXLIFE IND. E COM. DE APARELHOS MAGNETICOS 

LTDA - EPP Mantenho a sentença de I.D 19481553 pelos seus próprios 

fundamentos. Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da 

decisão, cujo meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, 

mas recurso próprio à superior instância. ALTO TAQUARI, 6 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000623-21.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000623-21.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Diante da 

concordância da parte executada de I.D 25573843, homologo o valor 

exequendo. Determino o cadastramento da RPV poer meio do Sistema 

SRP, nos termos do Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 6 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-91.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VADNA CAVALCANTE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000015-91.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: VADNA CAVALCANTE RODRIGUES Dispensado o 

relatório. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme movimento (24345735), DECLARO EXTINTA a execução, na 

forma do art. 924, II, do NCPC. Desnecessária a intimação das partes. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000245-02.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE PAULA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000245-02.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: PERUCHI ELETRO - COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME EXECUTADO: JULIANO DE 

PAULA NASCIMENTO Conforme certidão de I.D 23106022, foi determinado 

a intimação da EXEQUENTE, para que, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

nos autos, sob pena de extinção. A exequente fora intimada 

pessoalmente, conforme AR. I.D 23806244, contudo decorreu o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de I.D 24915862. É o relatório Decido No 

presente caso verifica-se que a exequente deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido pessoalmente intimada, 

mantendo-se inerte até a presente data. Ademais, observa-se, ainda, que 

o presente feito encontra-se sem manifestação da exequente, com 

considerável lapso temporal, fato este que caracteriza demasiada desídia 

no prosseguimento da presente ação. Neste sentido, demonstrada atitude 

que revela desinteresse na demanda, caracterizando o abandono do 

processo, a extinção do feito é medida imperiosa. Diante do exposto, Julgo 

Extinto o presente processo, Sem Resolução do Mérito, nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Sem custas e honorários 

advocatícios. P.I. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-22.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ariely Jessica Floro de Santana Sil (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000179-22.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: DULCE RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ARIELY JESSICA FLORO DE SANTANA SIL 

Dispensado o relatório. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, conforme movimento certidão (11382427), DECLARO EXTINTA 

a execução, na forma do art. 924, II, do NCPC. Desnecessária a intimação 

das partes. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas 

e anotações de estilo. P.I ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-16.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

HELIOMAR DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000009-16.2019.8.11.0092. REQUERENTE: HELIOMAR DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos pelo advogado nomeado por este juízo, alegando 

omissão na sentença, eis que esta não fixou os honorários advocatícios a 

serem custeados pelo Estado de Mato Grosso ao advogado nomeado para 

exercer a defesa da parte hipossuficiente em juízo. É o relatório. DECIDO. 

Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que: Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. (...) Realmente, analisando os 

autos, verifico que houve omissão na sentença, devendo a mesma ser 

retificada, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios ao 

advogado nomeado para exercer a defesa da parte hipossuficiente em 

juízo. ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração 

para fixar os honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado de 

Mato Grosso ao advogado nomeado para exercer a defesa da parte, no 

importe de 2 (duas) URH. Ficam inalterados os demais termos da 

sentença. Intimem-se. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-38.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA HELENA SOUZA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010183-38.2014.8.11.0092. REQUERENTE: LUZIA HELENA SOUZA 

REZENDE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a 

impugnação de I.D 25290067. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-07.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 731 de 913



JUNIO CESAR AUGUSTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010198-07.2014.8.11.0092. EXEQUENTE: JUNIO CESAR AUGUSTO DOS 

SANTOS EXECUTADO: OI S.A Trata-se de cumprimento de sentença 

movido por Junio Cesar Augusto dos Santos, em face de Brasil Telecom 

S/A (GRUPO OI), já qualificados nos autos. Intimado para pagamento do 

débito, o executado apresentou impugnação, alegando em síntese a 

incompetência deste juízo para o processamento do feito, ante a 

homologação do plano de recuperação judicial da executada nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da Cidade e Comarca 

do Rio de Janeiro/RJ. O exequente pugnou pelo cumprimento da obrigação, 

concordando com o cálculo apresentado pelo executado. É o relatório. 

Decido. Da análise do § 1º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, em relação a 

forma de cobrança/execução de créditos em que figure como executado 

pessoa jurídica submetida a situação de recuperação judicial, em que tal 

obrigação ou evento gerador deu-se anteriormente ao pedido e 

homologação da recuperação judicial, conclui-se que estes estão sujeitos 

ao seu regime e, portanto, após a liquidação com a expedição de certidão 

de crédito, tais créditos devem ser habilitados no referido processo de 

recuperação judicial, com a consequente extinção da execução ou 

processo de conhecimento que originou referido crédito. Neste sentido: 

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535 

DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO 

EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º 

DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. 

INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI 

N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL Nº 1.447.918 - 

SP (2014/0081270-0) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. ANTE 

O EXPOSTO, acolho a impugnação apresentada para: a) Homologar o 

valor do crédito do exequente no importe de R$3.257,95. b) Reconhecer a 

incompetência deste juízo para o processamento do crédito pretendido 

nos autos, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Isento de custas nos termos da Lei n.9.099/1995. Transitada em 

julgado, expeça-se certidão de crédito em prol do exequente. Após, 

arquivem-se. P.I. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-28.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO MANOEL UCELLO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

E ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DESPACHO Processo: 1000111-28.2020.8.11.0084. AUTOR(A): 

ADEILDO MANOEL UCELLO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

ADEILDO MANOEL UCELLO DA SILVA em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Aduz em síntese que, 

em 05/09/2018 sofreu acidente de trânsito que resultou em fratura de tíbia 

e fíbula distal e, mesmo após a realização do tratamento cirúrgico, ficou 

com sequelas que vem limitando o exercício de suas atividades habituais. 

Informa ainda que, em posse de todos os laudos médicos que atestavam a 

gravidade do acidente, buscou amparo junto à parte requerida, no entanto, 

a mesma pagou a título de indenização, apenas o valor de R$: 1.687,50 

(hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e, diante 

disso, propôs apresente ação objetivando o recebimento do seguro no 

percentual de 100% (cem por cento). É o relato do necessário. Decido. 

Analisando atentamente os documentos que instruíram a inicial, verifico 

que a parte autora não juntou aos autos o comprovante do 

requerimento/processo administrativo, tão pouco o comprovante do valor 

pago pela seguradora. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo aos autos o comprovante do 

requerimento/processo administrativo, bem como o comprovante do valor 

pago pela seguradora requerida, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

320, 321 e 330 do código de processo civil). Após decorrido o prazo, com 

ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Apiacás-MT, 06 de março de 2020. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000136-41.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DESPACHO Processo: 1000136-41.2020.8.11.0084. AUTOR: 

JOSE PAULO DA SILVA REU: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO 

E COLONIZACAO LTDA - EPP Vistos. Trata-se de ação de usucapião 

extraordinária de bem imóvel urbano proposto por José Paulo da Silva em 

face de Indeco- Integração, desenvolvimento e colonização LTDA. 

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o autor é casado e, 

tratando-se de ação de usucapião, a qual possui natureza jurídica de ação 

real imobiliária havendo, pois, litisconsórcio ativo necessário decorrente de 

imposição legal, prevista nos artigos 73, 113, inciso I e art. 114, todos do 

CPC, necessário se faz a regularização do polo ativo da presente 

demanda, com a devida inclusão de sua esposa na demanda ou seu 

consentimento válido (instrumento público). Ainda, verifico que o autor não 

recolheu as custas e taxas processuais. Ademais, verifico que os 

documentos de id: 29920495 (comprovante de pagamento de IPTU, fora 

anexada aos autos de forma que impossibilita a análise por este Juízo, 

uma vez que o comprovante de pagamento se encontra grampeado na 

parte que contém os dados do contribuinte. Da mesma forma, verifico que 

o documento aportado ao id: 29923453, juntado como sendo a matrícula do 

imóvel que se pretende usucapir, trata-se na verdade de uma certidão 

transcrição, a qual não possui se quer a assinatura do registrador. Por 

fim, verifico também que não há na exordial a indicação dos confinantes. 

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, regularizando o polo ativo da demanda, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais ou, juntar aos autos os respectivos 

comprovantes, bem como juntar o comprovante de pagamento do IPTU de 

forma legível, a matricula do imóvel e a indicação dos confinantes na forma 

do art. 246 § 3º do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 320, 321 

e 330 do código de processo civil). Após decorrido o prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se Cumpra-se expedindo o necessário. Apiacás-MT, 06 

de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46921 Nr: 562-80.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 732 de 913



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, Jose Bruno Magalhaes - OAB:MT0016147O

 Nos termos de Legislação Processual vigente, impulsiono os presentes 

autos para proceder a intimação DO DENUNCIADO, POR INTERMÉDIO DE 

SEU PROCURADOR, para ciência da(s) carta(s) precatória(s) expedida(a), 

observando a eventual data de designação de audiência no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 52548 Nr: 1009-63.2017.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA FERREIRA DE MACEDO GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão retro (Ref. 60), INTIME-SE a parte autora, por intermédio de 

sua advogada, para manifestação nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Outrossim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios 

à patrona que atuou no feito, verifico que lhe assiste razão. Desta feita, 

arbitro em favor da patrona Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi a 

quantia de 02 (duas) URHS, o que equivale a R$ 1.940,24 (um mil, 

novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos). Expeça-se a 

competente certidão de honorários.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000080-49.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDENIR FELES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000080-49.2020.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA CLAUDENIR FELES 

CUNHA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 

6.015/73, art. 109 e ss. - RETIFICAÇÕES, RESTAURAÇÕES E 

SUPRIMENTOS DE REGISTRO CIVIL - em que demonstrando o conjunto de 

fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições de 

pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de 

recursos dessa para pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ademais, a petição inicial aparenta 

preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. - e não verifico, 

por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e 

ss. -, razão pela qual DETERMINO o regular processamento com a 

citação/intimação do(s) interessado(s), caso existente(s), e a oitiva do(a) 

representante do Ministério Público para, querendo, impugnar(em) o(s) 

pedido(s) no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo disso, DETERMINO que 

a parte autora/requerente faça a juntada das certidões de antecedentes 

criminais das Justiças Estadual e Federal e que seja corrigido o assunto, 

pois não trato de hipótese de "Alimentos". Havendo impugnação do pedido 

e, sendo necessário, volte-me para determinar a produção da prova ou, 

diversamente, inexistindo impugnação ou a necessidade de mais provas, 

volte-me concluso para sentença. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2020 - 00:10:32. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000252-25.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ROBERTO DE ANGELONI (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA FAUSTO CARVALHO DE ANGELONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000252-25.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: ROGERIO RODRIGUES 

FERREIRA EXECUTADO: MARIA CRISTINA FAUSTO CARVALHO DE 

ANGELONI, JESUS ROBERTO DE ANGELONI Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – rito do NCPC, art. 771 e ss. –, tendo como parte as em 

epígrafe, em que pugna(m) a parte credora/exequente ROGÉRIO 

RODRIGUES FERREIRA, entre pedidos outros, pela concessão da 

assistência judiciária gratuita, limitando-se em pleitear na exordial de forma 

genérica e sem sua declaração de hipossuficiência ou esclarecimento 

algum sobre os rendimentos ou situação econômica, em que pese ter em 

seu nome 3 (três) veículos registrados junto ao DETRAN – sistema 

RENAJUD – e afirmar que emprestou a quantia de R$. 209.665,25 

(duzentos e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco 

centavos) aos devedores/executados, o que aparentemente demonstra 

não ser(em) pessoa(s) desprovida(s) de recurso financeiro tal como 

tenta(m) fazer crer. Sendo assim, fora determinada a intimação da parte 

credora/exequente para que apresentasse aos autos elementos que 

evidenciem/comprovem efetivamente a insuficiência de recursos para 

pagar as custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios 

sem prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, 

caput. O ator se manifestou informando que desses 3 (três) veículos 

existentes em seu nome, está em sua posse apenas o veículo CROSSFOX 

de placas NPK 1543, tendo em vista que os demais veículos já foram 

vendidos, porém, os respectivos compradores não os transferiram e 

reiterou o pedido de gratuidade da justiça, requerendo ainda que, caso 

este seja indeferido esse, os pagamentos das custas processuais sejam 

efetuadas no término do processo, após ter recebido o valor total da 

dívida dos executados. Juntou demonstrativo de crédito de benefício que 

percebe mensalmente no valor de 4.442,78 (quatro mil quatrocentos e 

quarenta e dois reais e setenta e oito centavos). É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX –, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Em análise aos autos 

verifico que o pedido não merece guarida, posto que não restou 

demonstrado no processo causa modificativa capaz de tornar o 

executado hipossuficiente – NCPC art. 98 e ss. c/c Lei n. 1.060/50. Em que 

pese o alegado de não possuir mais 2 (dois) dos veículos indicados, o 

requerente informou que os vendeu, negocio jurídico que reverte proveito 

econômico em seu favor. Ademais, deve-se considerar que o requerente 

percebe mensalmente benefício no valor de 4.442,78 (quatro mil 

quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) e pleiteia a 

execução da quantia de R$. 209.665,25 (duzentos e nove mil seiscentos e 

sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), que afirma ter 

emprestada aos devedores/executados. Outrossim, nada há sobre bens 

imóveis ou semoventes e o caso mostra possível/justifica o parcelamento 

nos termos da CNGC, art. 468, § 6º e ss. -, o qual pode ocorrer em até 6 
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(seis), in verbis: "§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 7º O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente às custas de 

preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e 

não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo". 

Isso posto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e DETERMINO que intime o credor/exequente, 

através do(a) advogado(a) e via DJe, para que efetue o 

pagamento/recolhimento dessas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial – NCPC, art. 290 -, o qual poderá ser parcelado 

em até 6 (seis) vezes, o que defiro - CNGC, art. 468, § 6º e ss.. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para proferir 

sentença extintiva. Cumpra. As providências. Araputanga-MT, 3 de 

fevereiro de 2020 - 09:42:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000304-21.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERONILO BATISTA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000304-21.2019.8.11.0038 REQUERENTE: GERONILO BATISTA DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito ORDINÁRIO – NCPC, 

art. 318 e ss. - cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto 

na legislação processual – NCPC, art. 373 –, uma vez que há precedentes 

do STJ do sentido de inaplicabilidade das normas protetivas da Lei n. 

8.078/90 nos casos de seguro obrigatório (DPVAT). Nesses termos: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido”. (STJ, REsp 1635398/PR, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, 

DJe 23/10/2017) Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem 

acordo entre as partes, bem como apresentadas as manifestações, 

DETERMINO que as intime, na pessoa do(s) advogado(s) e via DJe, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias, ou o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. Ademais, pendente a 

nomeação de experto e, portanto, diante do fato de serem as partes 

plenamente capazes e da causa poder ser resolvida por autocomposição, 

nos termos do disposto no NCPC, art. 471, I e II, e §§, poderão, de comum 

acordo, escolherem o perito que realizará a prova nesses autos do 

processo, indicando-o entre os cadastrados no Banco de Peritos do TJMT 

com atuação em Araputanga-MT. Em caso de manifestação contrária das 

partes quanto à escolha do profissional técnico de comum acordo ou 

decurso do prazo de 5 (cinco) dias in albis, volte-me para decidir em 

prosseguimento e escolher um entre os cadastrados. Transcorrido o 

prazo in albis ou esclarecidas as provas, volte-me concluso. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 3 de fevereiro 

de 2020 - 16:07:49. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000769-30.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000769-30.2019.8.11.0038 REQUERENTE: VALDIRENE CAMILO DA 

SILVA REQUERIDO: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO, tendo como parte as 

em epígrafe, em que a requerente manifestou pela desistência da justiça 

gratuita, pugnando então informações dos cálculos das custas 

processuais. Comunico que a emissão das custas processuais é feita 

eletronicamente no site: tjmt.jus.br – Serviços – Guias – Emitir Guia – 

Informe se o processo é eletrônico (PJE) ou Físico – informe o Número 

Único Processual – confirme as informações do processo, logo após 

clique em próximo – preencha os dados necessários. Sendo assim, 

DETERMINO que intime o credor/exequente, através do(a) advogado(a) e 

via DJe, para que efetue o pagamento/recolhimento dessas no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial – NCPC, art. 290. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para proferir 

sentença extintiva. Cumpra. As providências. Araputanga-MT, 4 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000495-66.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DOS SANTOS PALERMO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000495-66.2019.8.11.0038 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALEX SANDRO DOS SANTOS 

PALERMO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO com pedido LIMINAR – rito especial do Decreto-Lei n. 911/69 

-, em que foi REQUERIDO pela parte autora/requerente BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. 

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete 

à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 

5º, XXXV -, observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que 

sequer citada a parte adversa ou apresentada defesa/contestação, 

prescindível a anuência/consentimento desta para o 
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reconhecimento/homologação da desistência – CPC, art. 267, VIII, § 

4º/NCPC, art. 485, VIII, § 4º. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte autora/requerente BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e 

art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. 

Consequentemente, DETERMINO o recolhimento/restituição do mandado ou 

a solicitação devolução de eventual deprecata expedida para essa 

finalidade, ambos independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, 

fazendo-o com URGÊNCIA. Diversamente, INDEFIRO o pedido de baixa do 

gravame/restrição, porque sequer inserida pelo magistrado através do 

sistema RENAJUD, assim como eventual pedido de expedição de ofícios 

aos bancos de dados/cadastros restritivos de crédito, pois é de 

responsabilidade, entre outros, do credor essa providência, mormente 

porque não localizei nos autos essa determinação pretérita originada de 

decisão judicial. Condeno a parte autora/requerente no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, eventualmente ainda em 

aberto/pendente de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em relação 

aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação da 

parte adversa. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias 

e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 2020 - 

00:52:14. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000684-44.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMERICO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000684-44.2019.8.11.0038 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOAO AMERICO SOARES DA SILVA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com 

pedido LIMINAR – rito especial do Decreto-Lei n. 911/69 -, em que foi 

REQUERIDO pela parte autora/requerente BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete 

à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 

5º, XXXV -, observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que 

sequer citada a parte adversa ou apresentada defesa/contestação, 

p resc ind íve l  a  anuênc ia /consen t imen to  des ta  pa ra  o 

reconhecimento/homologação da desistência – CPC, art. 267, VIII, § 

4º/NCPC, art. 485, VIII, § 4º. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte autora/requerente BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e 

art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. 

Consequentemente, DETERMINO o recolhimento/restituição do mandado ou 

a solicitação devolução de eventual deprecata expedida para essa 

finalidade, ambos independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, 

fazendo-o com URGÊNCIA. Diversamente, INDEFIRO o pedido de baixa do 

gravame/restrição, porque sequer inserida pelo magistrado através do 

sistema RENAJUD, assim como eventual pedido de expedição de ofícios 

aos bancos de dados/cadastros restritivos de crédito, pois é de 

responsabilidade, entre outros, do credor essa providência, mormente 

porque não localizei nos autos essa determinação pretérita originada de 

decisão judicial. Condeno a parte autora/requerente no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, eventualmente ainda em 

aberto/pendente de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em relação 

aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação da 

parte adversa. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias 

e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 2020 - 

00:57:05. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000945-09.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CEZAR MOREIRA DE SOUZA YARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY DIAS RODRIGUES (REU)

DIRCEU DIAS RODRIGUES FILHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000945-09.2019.8.11.0038 AUTOR(A): NILTON CEZAR MOREIRA DE 

SOUZA YARA REU: VALDINEY DIAS RODRIGUES, DIRCEU DIAS 

RODRIGUES FILHO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - em 

que foi REQUERIDO pela parte autora/requerente NILTON CEZAR MOREIRA 

DE SOUZA YARA a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer 

citada a parte adversa ou apresentada defesa/contestação, prescindível a 

anuência/consentimento desta para o reconhecimento/homologação da 

desistência – CPC, art. 267, VIII, § 4º/NCPC, art. 485, VIII, § 4º. Isso posto e 

tendo em vista a manifestação expressa da parte autora/requerente 

NILTON CEZAR MOREIRA DE SOUZA YARA, ACOLHO/HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, 

parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, 

VIII e § 5º. Condeno a parte autora/requerente no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente 

de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação da parte adversa. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte 

adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de fevereiro de 2020 - 23:52:54. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000725-11.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

B. E. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIANI PEREIRA DUARTE ALMANDES OAB - MT23612/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 03/04/2020 às 13 horas.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000167-39.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000167-39.2019.8.11.0038 REQUERENTE: SIRLEI DE SOUZA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 109 

e ss. - RETIFICAÇÕES, RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO 

CIVIL -, ajuizada por SIRLEI DE SOUZA, cujos pedidos são, entre outros, 

de concessão da assistência judiciária gratuita e a procedência do pedido 

para o fim de “ retificar a grafia do sobrenome da requerente, no assento 

do seu NASCIMENTO e na certidão de casamento, passando a constar o 

sobrenome SOUZA (retificando a penúltima letra de S para Z), bem como a 

retificação do nome e sobrenome da genitora da requerente, passando a 

constar SILVIA DE SOUZA, ao invés de Silva de Sousa”, assim como que 

seja “ oficiado o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade 

de Ivôlandia-GO, para efetuar a retificação no assento de nascimento da 

requerente, passando a constar o sobrenome SOUZA (retificando a 

penúltima letra de S para Z), ou seja, SIRLEI DE SOUZA, bem como a 

retificação do nome e sobrenome da genitora da requerente, passando a 

constar SILVIA DE SOUZA, ao invés de Silva de Sousa, devendo o 

referido cartório enviar a esse juízo uma via da certidão de nascimento 

retificada, pois a requerente é pobre e não pode arcar com as custas” e 

ainda, “oficiado o Cartório do 2º Oficio desta cidade de Araputanga-MT, 

para retificar a grafia do sobrenome da requerente e de sua genitora, 

passando a constar o sobrenome da requerente como SOUZA (excluindo 

a letra S e constando a letra Z), ou seja, SIRLEI DE SOUZA, bem como a 

retificação do nome e sobrenome da genitora da requerente, passando a 

constar SILVIA DE SOUZA, ao invés de Silva de Sousa, devendo o 

referido cartório enviar a esse juízo uma via da certidão de casamento 

retificada, pois a requerente é pobre e não pode arcar com as custas”. 

Narra que: “A requerente nasceu na cidade de IvôlandiaGO, no dia 

01/06/1965, conforme faz prova a certidão de nascimento anexa. Por um 

equívoco do oficial do cartório, ao efetuar o registro do assento do 

nascimento da requerente, o sobrenome da requerente foi registrado com 

um erro de grafia, ou seja, o sobrenome da requerente é SOUZA com a 

penúltima letra escrita com Z e não com S como consta na certidão de 

nascimento. Além do mais o nome e sobrenome da genitora da requerente 

também consta um erro de grafia, ao invés de Silvia de Souza, consta a 

grafia Silva (faltando a letra i) de Sousa (letra S ao invés de Z), quando o 

certo é Silv ia de Souza. Como pode ser comprovado, o RG (Registro 

geral) e CPF (cadastro de pessoa física) da requerente consta a grafia 

correta, assim como os documentos dos filhos e da irmã da requerente, 

documentos anexos. Nos referidos documentos o sobrenome Souza está 

escrito corretamente, e o nome da genitora da requerente também, 

conforme faz prova os documentos anexos. Em razão do erro de grafia 

constar no assento de nascimento, a certidão de casamento da 

requerente também consta os mesmos erros de grafia, conforme faz 

prova a certidão anexa. Portanto é necessária a retificação na certidão de 

nascimento e na certidão de casamento da requerente. Juntou 

documentos. A representante do Ministério Público manifestou de forma 

favorável aos pedidos. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A matéria fática veio comprovada por documentos e 

evidencio despiciente a designação de audiência de instrução ou a 

produção de outras provas - NCPC, art. 335, I -, mormente porque o 

magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, 

inclusive, indeferir a produção de provas que entender desnecessárias - 

NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação de zelar pela rápida solução 

do litígio. Ademais, já há manifestação da representante do Ministério 

Público pela procedência dos pedidos. Presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. A parte autora/requerente objetiva a correção/retificação 

de seu nome e da genitora junto ao seu registro de nascimento e 

casamento, uma vez que ocorreram erros materiais quando das suas 

elaborações, ou seja, seu nome de família correto é SouZa, mas constou 

equivocadamente como sendo SouSa, assim como o nome de sua 

genitora/ma~e biológica foi grafado de forma errada, uma vez que se 

chama SílvIa de SouZa, mas fora registrado como sendo Silva de SouSa. 

O conjunto de documentos da requerente e seus parentes juntados aos 

autos do processo permite a conclusão de que os tabeliães/registradores 

incorreram em erro material quando da elaboração dos registros e 

certidões de nascimento e casamento, pois há certidão de casamento da 

irmã Sirlene de Souza, cujo nome da genitora/mãe biológica é SilvIa de 

SouZa, e os demais documentos demostram que deve ser corrigido o 

nome da interessada para SouZa. Em respeito ao princípio da segurança 

jurídica, deve o registrador agir com todas as cautelas, em face da 

presunção de veracidade que se reveste o registro público e, incorrendo 

em erro ou omissão que possa causar transtornos à vida civil, possível se 

mostra a retificação do assentamento registral quando demonstrada a 

existência de erro no registro civil e, consequentemente, constar 

informações não verdadeiras quanto ao estado civil. A representante do 

Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I c/c Lei n. 6.015/73, 

art. 109, § 4º -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

determinar/ordenar a expedição de mandado, com a indicação de que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 

98 e ss. -, para que seja RETIFICADO os assentamentos de nascimento e 

casamento para constar no nome da requerente como SIRLEI DE SOUZA 

de sua genitora/mãe biológico SILVIA DE SOUZA. Condeno a(s) parte(s) 

sucumbente(s) no pagamento das taxas, custas, emolumentos e 

despesas processuais, desde que possa(m) fazê-lo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família no prazo de 5 (cinco) anos a contar da 

sentença final – Lei n. 1.060/50, art. 12/NCPC, art. 98 e ss -, diante do 

deferimento da assistência judiciária gratuita, contudo deixo de condená-la 

em honorários advocatícios, em decorrência do tipo de ação/procedimento 

– jurisdição voluntária sem parte adversa ou lide -, ausência de 

angularização da demanda com a citação de parte adversa, bem como 

não sucumbência da requerente. Após o trânsito em julgado ou renúncia 

expressa das partes quanto ao prazo de eventual recurso de apelação 

com ambos os efeitos – Lei n. 6.015/73, art. 109, § 3º -, expeça o 

necessário aos Cartórios de Registro de Pessoas Naturais mencionados, 

para cumprimento integral das retificações, e envie, acompanhando o 

mandado, cópia reprográfica das certidões de nascimento e casamento 

juntadas com a exordial e que serviram de fundamento - Lei n. 6.015/73, 

art. 109, § 4º -, fazendo-o por Malote Digital, sendo possível. A seguir, 

proceda com as baixas, anotações necessárias e arquive os autos. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000713-94.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. J. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. O. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que tenha ciência da audiência de 
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conciliação designada para 08/04/2020 às 13h40.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000957-23.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRI VITOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000957-23.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ADRI VITOR DA 

SILVA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - em que foi REQUERIDO 

pela parte autora/requerente ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA. a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete 

à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 

5º, XXXV -, observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que 

sequer citada a parte adversa ou apresentada defesa/contestação, 

p resc ind íve l  a  anuênc ia /consen t imen to  des ta  pa ra  o 

reconhecimento/homologação da desistência – CPC, art. 267, VIII, § 

4º/NCPC, art. 485, VIII, § 4º. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte autora/requerente ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA., ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e 

art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. 

Diversamente, INDEFIRO eventual pedido de baixa do gravame/restrição 

sequer inserida pelo magistrado através do sistema RENAJUD ou a 

expedição de ofícios aos bancos de dados/cadastros restritivos de 

crédito, pois é de responsabilidade, entre outros, do credor essa 

providência, mormente porque não localizei nos autos essa determinação 

pretérita originada de decisão judicial. Condeno a parte autora/requerente 

no pagamento das taxas, despesas e custas processuais, eventualmente 

ainda em aberto/pendente de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de fevereiro de 

2020 - 23:58:31. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000923-48.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. M. (REQUERENTE)

G. D. P. D. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000923-48.2019.8.11.0038 REQUERENTE: GILMA DE PAULA DE BRITO 

MEIRA, MORANDIS DE SOUZA MEIRA Visto e bem examinado. Trato de 

recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – art. 1.022 do NCPC - 

interposto por GILMA DE PAULA DE BRITO, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dirigida ao juiz, com indicação de erro e pedido de alteração no nome da 

requerente, a fim de constar como nome de solteira GILMA DE PAULA DE 

BRITO, sob a alegação de que na sentença que promoveu o divórcio 

consensual da autora, este magistrado realocou o nome da requerente 

com o patronímico de casamento anterior, qual seja GILMA DE PAULA DE 

BRITO SOARES. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de erro, interposto/apresentado por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – art. 1.023 do 

NCPC -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu 

conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso – art. 1.026 do NCPC. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual, com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão 

judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, sendo possível a correção dos erros 

materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de declaração 

sob a alegação de que na sentença que promoveu o divórcio consensual 

da autora, este magistrado realocou o nome da requerente com o 

patronímico de casamento anterior, qual seja GILMA DE PAULA DE BRITO 

SOARES, contudo deseja a manutenção do nome de solteira GILMA DE 

PAULA DE BRITO, havendo erro no decisum. Há possibilidade de alteração 

e correção desse erro, uma vez que constou na sentença o nome com a 

adoção do cônjuge casamento anterior SOARES, o qual não mais existe 

quando adotou o do casamento com o interessado MEIRA, assim como 

apresentado o expresso deseja e retornar ao nome de solteira, sem 

ambos os nomes dos ex-cônjuges, resultando em GILMA DE PAULA DE 

BRITO. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual 

o erro da decisão recorrida, DOU PROVIMENTO/ACOLHO para retirar o 

patronímico “SOARES” da requerente, retornando esta a usar o nome de 

solteira, GILMA DE PAULA DE BRITO, o qual é anterior aos casamentos 

anteriores. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”. P. I. Cumpra. . Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000424-64.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. C. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA OAB - MT0015351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. R. (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para manifestar em 

continuidade ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000616-94.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA CHARUPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98389 Nr: 757-67.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schossler & Danielski Ltda, Edina LucianaDanilski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Alvorada Ltda, Jose Carlos de Souza, 

Tadeu Rezende Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alberto da Cruz - OAB:MT 

- 20475 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto, DETERMINO a intimação da parte requerente, a fim de que 

manifeste em prosseguimento, bem como, em caso de optar pela 

expedição de missiva a endereço já constante dos autos ou diverso, 

efetue o regular recolhimento das taxas, custas e depesas processuais 

decorrentes do ato.Ademais, DETERMINO que designe audiência de 

conciliação, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§.Intime o(a) autor(a) na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – 

NCPC, art. 269 e ss. -, para a audiência, e advirta as partes que o não 

comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 334, §§ 8º e 9º.A 

audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não 

se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º.O prazo de 

contestação será o disposto no art. 335 do NCPC.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99195 Nr: 1086-79.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 No caso, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual RESOLVO 

O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré MARCOS ROBERTO DE 

OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob n. 595.076.401-34 e Cédula 

de Identidade RG n. 957405 SSP/MT, nascido me 14/6/1975, natural de 

Pinheiros-ES, filho de Juvenal Gomes de Oliveira e Laurita Maria de 

Oliveira, para ABSOLVER da prática do(s) crime(s) 217-A, caput c/c art. 

226, II, n/f do art. 71, caput, todos do CP, fazendo-a de acordo com o 

disposto no CPP, art. 386, VII.O(s) réu(s) poderá(ão) recorrer em 

liberdade, porque ausentes os requisitos da prisão cautelar/preventiva – 

CPP, art. 387, § 1º; CNGC, art. 1.419.Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de 

emolumentos despesas e custas o Ministério Público, nos atos de ofício - 

Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Inexiste necessidade de dar 

expressamente destinação à fiança – CNGC, art. 1.471 –, razão pela qual 

nada há a ser decidido sobre isso.Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público – CPP, art. 390 -, em havendo, intime o querelante ou o 

assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação da parte ré e a defesa 

técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 

1.692 e ss..Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado 

separadamente para o Ministério Público, ao assistente da acusação, ao 

defensor e ao réu – CNGC, art. 1.422 e art. 1.693 -, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado – CNGC, art. 1.697 -, ARQUIVE com 

as baixas e anotações devidas.Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54360 Nr: 1736-05.2013.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:MT 

8310B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da 

Paz - Fcarp - OAB:, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

FELIPE DOS SANTOS LEBRÃO, vulgo “LEBRÃO”, brasileiro, solteiro, 

ajudante de produção, portador da cédula de identidade – RG n. 

1989583-6 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 026.773.211-22, nascido em 

6/10/1992, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Juarez Batista Lebrão 

e Anita Inês Pereira dos Santos, para ABSOLVER da prática do(s) 

crime(s) descrito no art. 217-A do CP, fazendo-a de acordo com o 

disposto no CPP, art. 386, III.Deixo de revogar possíveis medidas 

cautelares – CPP, art. 386, parágrafo único, II, posto que não foram 

aplicadas/deferidas, bem como desnecessária analise quanto a prisão 

cautelar – CPP, art. 386, parágrafo único, I, porque responde o processo 

em liberdade.Ademais, uma vez que o(a) ofendido(a)/vítima será 

comunicado(a) “dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do 

acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e 

respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem”, as quais deverão 

ser feitas no endereço por ele(a) indicado, admitindo-se, por opção do(a) 

ofendido(a)/vítima, o uso de meio eletrônico – CPP, art. 201, §§ 2º e 3º, 

incluídos pela Lei n. 11.690/2008 -, assim como que a “ofendida deverá 

ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente 

dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão” - Lei n. 11.340/2006, art. 

21, caput -, DETERMINO que o faça por qualquer meio idôneo(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58216 Nr: 2092-63.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Almeida Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:MT - 18387

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

GLEISON ALMEIDA ALVES, brasileiro, casado, comerciante, portador da 

cédula de identidade – RG n. 487753 RFB/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 

785.511.101-87, nascido em 5/8/1976, natural de Uberlândia/MG, filho de 

Elizabete de Almeida Alves, para ABSOLVER da prática do crime tipificado 

no art. 168, §1°, III do CP, fazendo-a de acordo com o disposto no CPP, art. 

386, III.Deixo de revogar possíveis medidas cautelares – CPP, art. 386, 

parágrafo único, II, posto que não foram aplicadas/deferidas, bem como 

desnecessária analise quanto a prisão cautelar – CPP, art. 386, parágrafo 

único, I, porque responde o processo em liberdade.Não foram apreendidos 

bem(ns)/objeto(s), portanto desnecessária a análise quanto a propriedade 

e devolução.O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os 

requisitos da prisão cautelar/preventiva – CPP, art. 387, § 1º; CNGC, art. 

1.419.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo isento do pagamento de emolumentos despesas e 

custas o Ministério Público, nos atos de ofício - Lei Estadual n. 7.603/2001, 

art. 3º, IV.Inexiste necessidade de dar expressamente destinação à fiança 

– CNGC, art. 1.471 –, porque esta não foi arbitrada/recolhida.Cientifique 

o(a) representante do Ministério Público – CPP, art. 390 -, em havendo, 

intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação 

da parte ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; 

CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss..(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 69542 Nr: 1648-59.2016.811.0038

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabella Costa Marques Miranda Torrecilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Batista Miranda, Marly Marques Miranda, 

Gabriella Costa Marques Miranda, Luiz Marques Ambrosio Neto, Juliano da 

Costa Marques Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos 

que podem advir, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente.Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo – NCPC, art. 300, § 3º – e até por 

ocasião do julgamento final do mérito poderá ser revogada a decisão.Com 

essas razões e porque presentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., 

DEFIRO/CONCEDO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA para DETERMINAR a MANUTENÇÃO DE POSSE IMEDIATA do 

imóvel descrito na inicial – imóvel rural “Estância Bella”, localizado na Zona 

Rural, em Reserva do Cabaçal-MT, objeto da matrícula de registro 

imobiliário n. 290, lote 165 da quadra A-AC; matrícula 291, lote 166, da 

quadra A-AC; matrícula 299, lote 167, da quadra A-AC; matrícula 292, lote 

168, da quadra A-AC; matrícula 298, lote 169, da quadra A-AC; matrícula 

293, lote 170-171-172, da quadra A-AC; matrícula 297, lote 173, da quadra 

A-AC; matrícula 296, lote 174, da quadra A-AC do Cartório de Registro de 

Imóveis de Araputanga-MT – em favor da parte requerente IZABELLA 

COSTA MARQUES MIRANDA TORRECILHA e em desfavor dos requeridos, 

bem como DETERMINAR que os requeridos se abstenham de impedir a 

passagem da autora por entre as propriedades, possibilitando acesso do 

imóvel da autora à via pública na estrada MT 125 

ARAPUTANGA/RESERVA DO CABAÇAL, devendo fornecer eventuais 

cópias de chaves das correntes e/ou cadeados existentes no caminho da 

servidão de passagem/trânsito ou adotar medidas que não obstem a 

passagem da parte autora/requerente, fazendo-o no prazo de 5 (cinco) 

dias corridos, sob pena de astreinte/multa cominatória diária que fixo em 

R$. 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento, cuja 

cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69542 Nr: 1648-59.2016.811.0038

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabella Costa Marques Miranda Torrecilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Batista Miranda, Marly Marques Miranda, 

Gabriella Costa Marques Miranda, Luiz Marques Ambrosio Neto, Juliano da 

Costa Marques Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emi t i r  a  gu ia  para pagamento no s i te  do TJMT 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), com posterior 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52137 Nr: 2047-30.2012.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deise Meri de Freitas Cuscatto, Wilson Lucas 

Azevedo da Graça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5106

 Certifico envio de Carta Precatória à ****PROTOCOLO FÓRUM DA 

CAPITAL**** ( TJMT ), código de rastreabilidade:81120204978282.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52137 Nr: 2047-30.2012.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deise Meri de Freitas Cuscatto, Wilson Lucas 

Azevedo da Graça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5106

 Intimação da parte requerida para que fique ciente acerca da devolução 

da missiva juntada aos autos no dia 05/3/2020, ref. 73, sem cumprimento. 

Intimando-o ainda para manifestar, indicando endereço atualizado da 

testemunha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69348 Nr: 1526-46.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francina Maria Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:MT0021366O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

FRANCINA MARIA SOARES, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, sob pena da 

fixação de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências 

no sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de 

desobediência, quando destinatário de ordem judicial – REsp 1173226/RO 

– Relator(a) Ministro GILSON DIPP – Órgão Julgador QUINTA TURMA – 

Data do Julgamento 17/03/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2011 

–DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, bem como 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir 

do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do 

requerimento administrativo – 4/5/2016 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem 

como os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença(...)

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000080-49.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDENIR FELES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA Rua Castelo Branco, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 

1000080-49.2020.8.11.0038 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

CLAUDENIR FELES CUNHA Endereço: Vereador Manoel José Fernandes, 

559, São José, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da ação supracitada, para, querendo, impugnar no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de retificação de registro civil em 

que a parte autora pretende que seja retificado seu registro de nascimento 

para constar seu nome como Maria Claudenir Feles da Cunha. DECISÃO: 

(...) Ademais, a petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais 

– NCPC, art. 319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de 

improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e ss. -, razão pela qual 

DETERMINO o regular processamento com a citação/intimação do(s) 

interessado(s), caso existente(s), e a oitiva do(a) representante do 

Ministério Público para, querendo, impugnar(em) o(s) pedido(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias.(...) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, AMANDA CAROLINE SOARES, digitei. ARAPUTANGA, 6 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-74.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANILDE LONGO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000143-74.2020.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA EVANILDE LONGO 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 

NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MARIA EVANILDE LONGO 

CAMPOS e BANCO BMG S.A., em que, entre outros, aquela requer in initio 

litis e inaudita altera parte “que seja expedido ofício ao requerido Banco 

BMG S/A e ao INSS para que sejam suspensos os descontos mensais na 

aposentadoria da autora”. Narra que: “(…) que a ora requerente, é pessoa 

simples, de pouca escolaridade, trabalhou por toda sua vida no campo de 

sol a sol, e com chegar da idade veio a aposentar sob número do 

beneficio 1405232150. Portanto, em aproveito a simplicidade da autora, 

apareceram alguns débitos, provenientes, RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL (RMC), onde parte do valor de sua margem consignável foi 

utilizada pela instituição financeira para emissão de cartão de crédito 

consignado, sem seu conhecimento, sem ser solicitado, sem qualquer 

comunicação prévia, se tratando claramente de um golpe. Contudo vem 

sendo descontado na aposentadoria da requerente mensalmente no valor 

de R$ 5,00 (cinco reais) desde 03/2019, proveniente dessa emissão do 

cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem qualquer 

solicitação, sem haver qualquer desbloqueio do cartão, sem nunca ter 

utilizado, se tratando plenamente de uma ilicitude da requerida, conforme 

verifica-se pelas provas em anexo. Destaca que a requerente, é pessoa 

simples, de baixa escolaridade, com dificuldades para leitura, e que após 

tal fato verificado pelo seu filho, tentaram contato com o requerido, mas 

todas as vezes sem solução do problema, continuando o debito ilegal no 

beneficio da requerente, não restando alternativa, senão buscar guarida 

na esfera judiciária (...)”. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de 

consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos 

acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. Toda e qualquer 

vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da 

proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’, terceiros que, embora não estejam diretamente 

envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a 

tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, 

portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da 

sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente 

seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível 

mitigar a impossibilidade de concessão. A verossimilhança/elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris - está configurada 
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porque narra na exordial que “(…) parte do valor de sua margem 

consignável foi utilizada pela instituição financeira para emissão de cartão 

de crédito consignado, sem seu conhecimento, sem ser solicitado, sem 

qualquer comunicação prévia, se tratando claramente de um golpe (...)”. A 

parte autora/reclamante nega a contratação/celebração do negócio 

jurídico e o periculum in mora, também se encontra presente uma vez que 

a mencionada cobrança/exigência já vem causando prejuízos e caso não 

seja suspenso excluído in initio litis e inaudita altera parte certamente 

causará outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo 

de dano, uma vez que narra a parte que “(…) vem sendo descontado na 

aposentadoria da requerente mensalmente no valor de R$ 5,00 (cinco 

reais) desde 03/2019, proveniente dessa emissão do cartão de crédito 

com reserva de margem consignável, sem qualquer solicitação, sem haver 

qualquer desbloqueio do cartão, sem nunca ter utilizado, se tratando 

plenamente de uma ilicitude da requerida (...)”. Os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela 

suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - NCPC, art. 300, § 3º - e até por 

ocasião do julgamento final do mérito poderá ser revogada a decisão e os 

valores decorrentes de eventual celebração comprovada poderão 

exigidos com os encargos decorrentes da mora, sem prejuízo da 

responsabilização da parte em caso de litigância de má-fé. Com essas 

razões e porque presentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO 

a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para 

DETERMINAR que a parte adversa BANCO BMG S.A., abstenha-se de 

descontar na aposentadoria da parte requerente o valor de R$ 5,00 (cinco 

reais) mensais ou outro proveniente dessa emissão do cartão de crédito 

com reserva de margem consignável, sob pena de astreinte/multa 

cominatória no equivalente ao QUÍNTUPLO do que exigir em desacordo, 

cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 

da Súmula do STJ - “A prévia intimação pessoal do devedor constitui 

condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer”. Caso ainda não realizado de forma 

automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime 

as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo 

será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar 

de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 

e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação 

e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O 

prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2020 - 17:13:18. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-69.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO do requerente 

para manifestar-se acerca da petição juntada pela requerida ID 17234303.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000282-94.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRCIA DE SOUZA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000282-94.2018.8.11.0038 EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: MIRCIA DE SOUZA TEIXEIRA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ 

e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 
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dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 c/c art. 

614, II -, DETERMINO que INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma 

suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual depósito 

espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos 

admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e 

Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI 

Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 

24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 

18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, se 

necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e art. 1.004, § 

4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de novembro de 2019 - 18:25:01. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000282-94.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRCIA DE SOUZA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000282-94.2018.8.11.0038 EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: MIRCIA DE SOUZA TEIXEIRA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ 

e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 c/c art. 

614, II -, DETERMINO que INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma 

suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 
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pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual depósito 

espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos 

admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e 

Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI 

Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 

24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 

18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, se 

necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e art. 1.004, § 

4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 12 de novembro de 2019 - 18:25:01. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-26.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA ULDRISCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 6 de março de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65672 Nr: 406-33.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdC, FNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Nathaly Velasco Silva 

Marques - OAB:23959/0 MT, TAIRONE SELIN DE MORAES - 

OAB:25.992

 Vistos.

Decreto a revelia do denunciado Wenderson Mendes do Carmo, eis que se 

mudou de endereço sem comunicar ao juízo.

Redesigno o depoimento sem danos da vítima Vitória Neves de Santana 

para o DIA 03 DE ABRIL DE 2020, ÀS 16H00MIN.

Considerando a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, 

nomeio a advogada Dra. Maria Nathaly Velasco Silva Marques como 

defensora dativa da ré Fabiane Neves dos Santos, com arbitramento de 

honorários em momento oportuno.

Nomeio o Dr. Tairone Selin de Moraes como defensor dativo do réu 

Wenderson Mendes do Carmo, com arbitramento de honorários em 

momento oportuno.

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 79430 Nr: 2276-79.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Edder Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, nomeio o 

advogado Dr. Lucas Vitorassi como defensor dativo do denunciado, com 

arbitramento de honorários em momento oportuno.

Encerro a instrução processual e converto os debates orais em memoriais 

escritos, os quais deverão ser apresentados pelas partes no prazo 

sucessivo de cinco dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

Após, tornem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 79579 Nr: 2335-67.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nortelândia- MT, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo Pinheiro Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, 

para efeito de ABSOLVER o acusado SIVALDO PINHEIRO SOBRINHO, das 

imputações que lhes foram dirigidas nestes autos.Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas e anotações necessárias, inclusive com 

comunicação à Central de Distribuição e aos Institutos de Identificação 

Nacional e Estadual, arquivando-se o feito a seguir.Publicada com a 

inserção no Sistema Informatizado Apolo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 79579 Nr: 2335-67.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nortelândia- MT, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo Pinheiro Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

Diante do trabalho realizado nos autos, aritro honorários advocatícios em 

favor do Dr. Lucas Vitorassi, na razão de 07 (sete) URHs. Expeça-se a 

respectiva certidão para cobrança.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81640 Nr: 3376-69.2019.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Sapezal/MT - Vara Única, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocenir Domingos de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10917, Rodrigo Direne de Moraes - OAB:13878

 Vistos.

Considerando o teor da certidão do senhor Oficial de Justiça dando conta 

da mudança de endereço da testemunha, devolva-se a missiva a comarca 

de origem com as baixas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2964 Nr: 407-82.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rondon Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho Carlos Biava, Alíder Gonçalves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Portela Alves - 

OAB:OAB/MT 15.418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O, Italo 

Domicio Borba - OAB:5.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875

 Vistos.

Da análise acurada do feito, verifica-se que há erro material na minuta de 

bloqueio jungida às fls. 106/109, tendo em vista que apontou como 

exequente a pessoa de Elias Bernardo de Souza, sendo que diversamente 

do que consta na referida minuta, o exequente é a pessoa de Sebastião 

Rondon Neto.

Diante disso, considerando que o erro material existente não invalida o 

bloqueio realizado, mantenho a constrição dos valores e determino o 

integral cumprimento da decisão de fl. 105, esclarecendo, por oportuno, 

que onde se lê “Nome do Autor/Exequente da Ação: Elias Bernardo de 

Souza” leia-se “Nome do Autor/Exequente da Ação: Sebastião Rondon 

Neto”.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Arenápolis/MT, 04 de março de 2020.

 Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2410 Nr: 321-48.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Dada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo 

Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 VISTOS.

Tendo em vista a petição de fls. 274/275, promova-se com a liberação de 

eventuais restrições presentes nos autos.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 05 de março de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40355 Nr: 157-92.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmon dos Santos Silva, Ubirajara Sampaio 

Rodrigues, Celso Fontes Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Aparecida 

Pereirade Figueiredo - OAB:13421, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Gláucio Araujo de Souza - OAB:13.599/MT, José 

Carlos Almeida Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT, Rafael Augusto de Brito - OAB:13631/MT

 Ante o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, informando não 

encontrar as testemunhas Antonio Alves da Silva e Gilmar da Silva 

Oliveira, arroladas pela defesa, nos termos do art. 152,VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando o procurador dos réus para que 

manifeste-se apresentando endereço atualizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 2073-54.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pereira do Vale Silva, Erico Wagner de 

Oliveira Batista, Jean de Jesus Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159-A, Lucas Vitorassi - OAB:27391/O, 

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10186/O, NILTON GOMES 

DA SILVA - OAB:0851

 Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, nomeio 

o advogado Dr. Lucas Vitorassi como defensor dativo tão somente do réu 

Jean de Jesus Alves, com arbitramento de honorários em momento 

oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82231 Nr: 3708-36.2019.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã -MT, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 
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AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 Vistos.

Considerando o teor da certidão do senhor Oficial de Justiça dando conta 

da mudança de endereço da testemunha, devolva-se a missiva a comarca 

de origem com as baixas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000404-75.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DA SILVA SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000404-75.2020.8.11.0026. IMPETRANTE: 

ANTONIO JOAO DA SILVA SOUZA IMPETRADO: SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S. Mandado de 

segurança aviado por Antonio João Silva Souza, candidato aprovado para 

o preenchimento do cargo de professor de Educação Básica - Educação 

física, na rede pública Estadual de Educação, para a vaga destinada aos 

candidatos inscritos para o Município de Nova Olímpia/MT. Aduz que o 

referido concurso, regido pelo Edital nº 01/2017, objetivava o 

preenchimento de Vagas e Cadastro de reserva, tendo o impetrante 

logrado êxito em sua aprovação em 5º lugar para o Polo para onde se 

inscreveu. Segue aduzindo que em razão de diversas contratações 

realizadas nas localidades não contempladas pelo concurso, resta 

demonstrado a necessidade da Administração Pública Estadual de 

profissionais qualificados na área, surgindo para o impetrante o direito 

objetivo à sua nomeação, razão pela qual impetrou o presente remédio 

constitucional objetivando compelir o Estado de Mato Grosso, ora 

impetrado, a proceder com a sua nomeação. É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO Antes de adentrar à análise do conteúdo de fundo da questão 

judicializada, impõe o Código de Ritos que o julgador exerça juízo de 

controle e fiscalização dos chamados pressupostos processuais e das 

condições da ação, porque se cuidam de questões ditas de “ordem 

pública”, isto é, afetas à existência, à validade e à eficácia do provimento 

jurisdicional. Digo isso porque, a meu sentir, padece o juízo da Vara Única 

da Comarca de Arenápolis/MT de competência funcional para processar e 

julgar o presente writ of mandamus, questão que passou ao largo de toda 

a discussão travada nos autos. Da análise da pretensão exordial, 

constata-se que busca o impetrante ver reconhecido o seu direito à 

nomeação, sob o fundamento de que há vagas para o cargo em que foi 

aprovado em concurso público realizado pelo impetrado, inclusive indicou 

no polo passivo da impetração a autoridade pública realmente competente 

e apta a realizar o ato que intenta alcançar, ou seja, o secretário 

diretamente relacionado à matéria (Secretário de Educação). Ora, às 

escâncaras, estamos diante da situação definida no art. 96, inciso I, alínea 

“g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 17-B do RITJMT, 

litteris: “(...) Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo competem: I – Processar e julgar: ... b) os mandados de 

segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador 

do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de 

seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos 

superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, 

Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e 

seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz 

auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia;(...)” É 

evidente que não se pode aceitar que a impetração tramite no juízo de 

primeiro grau, se o ato que se pretende alcançar compete, em primeiro 

vezo, ao Governador do Estado, mas com delegações ao Secretário da 

pasta respectivamente interessada na nomeação, todos detentores de 

prerrogativa de função que excepciona o foro de competência para 

processamento da ação mandamental. Com efeito, tem-se como 

autoridade coatora aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido 

como ilegal, conforme expresso no artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009: 

“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Nesse sentido, 

se as autoridades competentes à prática dos atos invectivados são 

possuidoras de foro especial, é óbvio o equívoco na impetração, que deve 

ser remetida ao juízo competente, por se tratar de incompetência 

funcional, de índole absoluta, ex vi da lição da Corte Superior: "A 

competência para julgamento de mandado de segurança é definida de 

acordo com a categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, 

tratando-se, nestes termos, de competência absoluta e, como tal, 

improrrogável" (STJ, REsp. n.º 257.556/PR). Desse modo, não conheço da 

impetração, porque aviada em juízo incompetente para processar ação 

mandamental em face de autoridade dotada de prerrogativa de foro, razão 

porque DECLINO DE COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente 

ação, determinando o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, onde deverá ser distribuída e processada regularmente. 

Intime-se. Proceda-se a baixa nos registros de distribuição desse juízo. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-04.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000260-04.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP EXECUTADO: LAC FORTE INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME Vistos. Em que pese a autora pleitear 

expressamente a concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça, conforme se infere dos documentos que instruem o feito, não há 

qualquer prova da alegada hipossuficiência de recurso. Nos termos da 

jurisprudência sumulada pela Corte cidadã, faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais (Súmula nº 481 STJ), não sendo a 

concessão do benefício automático pelo só fato da empresa se encontrar 

em recuperação judicial. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, 

vejamos: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE 

DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: 

RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. 

ENTENDIMETNO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO 

DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da 

justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem 

fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não 

bastando a simiples declaração de pobreza. (...) 3. O processamento da 

recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária 

hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita 

à pessoa jurídica (...). (STJ –AgInt nos EDcl no AREsp: 1150183/SP, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 25.11.2019, Data de Publicação: DJe 28.11.2019). Assim, ante 

a inexistência de provas plausíveis para o deferimento de justiça gratuita 

e/ou o parcelamento da custas processuais, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, comprovar sua condição de 

hipossuficiente, não bastando singela alegação sem a devida prova 

documental de sua condição de pobreza, sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do 

NCPC, ou, no mesmo prazo, juntar aos autos comprovante de recolhimento 

das custas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000087-14.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GRATIDIANO DORILEO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000087-14.2019.8.11.0026. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: CARLOS 

GRATIDIANO DORILEO NETO V i s t o s, Compulsando os autos, observo 

que o Polo ativo pediu diligências judiciais para a busca de endereço da 

parte requerida (Id. 25501478), contudo, consonante entendimento deste 

magistrado, respeitando as divergências, tenho que não cabe ao Poder 

Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e 

imparcialidade do juízo, diligenciar em favor das partes, salvo em casos 

extremos e excepcionais, o que não ocorre na hipótese em tela. 

Permaneço convencido de que raciocinar de modo a quebrar a isonomia e 

o equilíbrio de armas no processo, colocando o juízo de acessório mais 

rápido e eficaz na localização do paradeiro da parte requerida e/ou de 

bens é absolutamente descabido e não merece acolhimento sem que 

antes a parte interessada demonstre que – por seus próprios meios – não 

é possível localizar os dados que pretende acessar. Ademais, verifica-se 

dos autos que não houve a tentativa de cumprimento do mandado no 

endereço fornecido pela parte autora ao Id. 19711320, que aguarda a 

complementação da diligência para sua efetivação, conforme certidão Id. 

22713376. Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, proceder 

com o pagamento da complementação da diligência ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000172-63.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA SIMOES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000172-63.2020.8.11.0026. DEPRECANTE: 

BANCO ITAUCARD S/A DEPRECADO: JOSE PEREIRA SIMOES V I S T O S. 

Cuida-se de pedido de cumprimento do mandado de busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, nos termos do §12 do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, in verbis: 

“A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca 

onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o 

bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando 

que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, 

quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e 

apreensão do veículo.”. Prefacialmente, registra-se que a referida petição 

tem natureza jurídica e objeto semelhante ao ato deprecado, embora 

ausentes as formalidades da Carta Precatória, não possuindo este Juízo 

qualquer participação em ato decisório. Pois bem! Verifica-se que o feito 

não se encontra instruídos com as peças essenciais e indispensáveis, 

tendo em vista que a decisão concessiva de liminar Id. 28355475 não 

consta o nome do magistrado que deferiu a medida liminar, nem mesmo 

sua assinatura. Diante disso, intime-se a parte a autora para, no prazo de 

quinze dias, proceder com a emenda à inicial, instruindo o feito com cópia 

válida da decisão concessiva da medida liminar, sob pena de 

indeferimento do pedido. CUMPRA-SE. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-59.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LEONEL DA SILVA SIMONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000418-59.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:WELLINGTON 

LEONEL DA SILVA SIMONINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 10/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-29.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000420-29.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:JAIRO DE 

SOUZA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE 

CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 10/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-96.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000422-96.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ODAIR ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA FREITAS 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-36.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BATISTA DE COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000426-36.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:JAIR BATISTA DE 

COUTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAUL CAJU CARDOSO POLO 

PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19274 Nr: 1168-64.2009.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werlaine Dalfior da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, 

Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 INTIMO O AUTOR, na pessoa de seu patrono, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 [dez] dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19669 Nr: 25-06.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IeCdLLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:8719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, proposta 

por BANCO CITIBANK S/A, em face de TEREZINHA MARIA CANAVARROS 

SOUZA FELISBINO, ambos já qualificados nos autos.

 Certidão de decurso de prazo encartado à fl. 44, na qual se comprova a 

inercia da parte exequente em se manifestar quanto o deslinde do 

processo.

É o Relato do Essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Desse modo, comprovando diante da inercia do autor não haver qualquer 

interesse na continuidade do procedimento, alternativa não há senão a 

extinção do feito, nos moldes do artigo 485, III do CPC/2015, combinado 

com o § 1º do mesmo dispositivo legal.

Dessa forma, em vista do abandono da causa pela parte autora, EXTINGO 

O PROCESSO sem apreciação do seu mérito, nos termos do artigo 485, III 

do NCPC.

Preclusas as vias recursais, ARQUIVEM-SE os autos, observando as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Arenápolis/MT, 05 de março de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000264-41.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR DA ROSS CORSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - 593.489.331-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000264-41.2020.8.11.0026. REQUERENTE: MOACYR DA ROSS CORSINI 

PROCURADOR: ARNALDO SILVA ARAUJO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ARENAPOLIS VISTOS. Preambularmente, traslade-se para o presente feito 

cópia da sentença condenatória e do acórdão proferido no segundo grau 

de jurisdição dos autos de Embargos à Execução que tramitou tombado 

sob o Código 47581. Após, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo, 

nos termos do Provimento n. 06/2020/CM, devendo, na sequência, ser 

procedida com a expedição de RPV e/ou Precatório, nos termos do art. 

535 e seguintes do NCPC. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-25.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS MARIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000041-25.2019.8.11.0026. REQUERENTE: DOMINGAS MARIA DA SILVA 

LIMA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. DEFIRO o pedido de 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento de valores depositados nos 

autos, conforme requerido ao Id. 28818500. Após, se nada mais for 

requerido nos presentes autos, ao arquivo com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 15/2020-DF

O Doutor FÁBIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor Foro desta 

Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR como Gestora Judiciário, o servidor Ricardo Rodrigues 

Lins, Analista Judicário, matrícula nº. 40233, a partir da publicação da 

presente portaria.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 06 de março de 2020.

(Assinatura Digital)

FÁBIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 14/2020-DF

O Doutor FÁBIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor Foro desta 

Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR como Gestora Administrativa 03, a servidora Analice 

Köhler de Almeida, Analista Judicária, matrícula nº. 32730, a partir da 

publicação da presente portaria.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 06 de março de 2020.

(Assinatura Digital)

FÁBIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 13/2020-DF

O Doutor FÁBIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor Foro desta 

Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:
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Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº. 03/2018-DF, a qual designava como 

Gestora Judiciária, a servidora Analice Köhler de Almeida, Analista 

Judiciária, Matrícula 32730, a partir 09/03/2020.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Aripuanã/MT, aos 06 de março de 2020.

(Assinatura Digital)

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 12/2020-DF

O Doutor FÁBIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor Foro desta 

Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº. 04/2018-DF, a qual designava a 

servidora Laura Azevedo dos Santos, Técnica Judiciária, Matrícula 25291, 

como Gestora Administrativa 03, a partir de 09/03/2020.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunalde Justiça.

Aripuanã/MT, aos 06 de março de 2020.

(Assinatura Digital)

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

* O Edital n. 05/2020-DF completo, que torna púlbico o resultado final do 

Processo Seletivo para recrutamento de Estagiários de Nível Médio da 

Comarca de Aripuanã, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

* O Edital n. 06/2020-DF completo, que torna publico o resultado final do 

Processo Seletivo para Credenciamento de Profissional na Área de 

Serviço Social (Pessoa Física) da Comarca de Aripuanã, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000854-60.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE SILVA VITAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE TEIXEIRA LEAL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000854-60.2019.8.11.0088. 

AUTOR(A): IZAQUE SILVA VITAL REU: VIVIANE TEIXEIRA LEAL VISTOS. 

Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno a 

solenidade para o dia 27.05.2020, às 10h30min. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão exarada anteriormente. Às providências. bem 

açmanifeste se aceita a nomeaç Aripuanã/MT, 06 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57730 Nr: 1071-62.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSÉ ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 Vistos.

Como é cediço, a gratuidade da justiça pode ser deferida a qualquer 

momento, bastando que o interessado comprove a insuficiência de 

recursos para custear as despesas do processo.

No caso dos autos, verifico pela documentação acostada ao petitório de 

ref. 39 que as alegações apresentam verossimilhança para concessão do 

benefício pretendido, pois o executado é idoso, o crédito em execução 

relaciona-se com despesas de moradia (IPTU) e o valor cobrado é 

modesto.

Ademais, conforme a nova ordem processual civil, presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do 

CPC).

Ante o exposto, DEFIRO o benefício da gratuidade processual em favor do 

executado, cujas obrigações de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

INTIMEM-SE as partes.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o presente 

feito, após as baixas e comunicações de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77229 Nr: 2920-64.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

O A B : 2 2 1 6 5 ,  G u s t a v o  R o d r i g o  G ó e s  N i c o l a d e l l i  - 

OAB:OAB/MT17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos...

Ante o teor da “Exceção de Pré-executividade” proposta pelo executado 

(ref.35), verifica-se haver discussão de matéria de ordem pública, motivo 

pelo qual a objeção é cabível, ao menos em tese.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifica-se que o pedido carece 

de previsão legal.

Ressalta-se que para que haja a suspensão da execução é necessário 

que a impugnação/embargos seja acompanhada de garantia do juízo, 

consoante dispõe o art. 919, §1º, do CPC, não podendo se admitir que 

simples exceção seja hábil a impedir a realização de penhora, razão pela 

qual, INDEFERE-SE o pedido de suspensão da execução.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre a “objeção/execução”;

2. Após, com ou sem resposta, CERTIFICAR e conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 1186-44.2019.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ZANCHETTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Intimo a parte embargada, para se manifestar nos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 1186-44.2019.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ZANCHETTIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Intimar a parte embargada para se manifestar nos termos da decisão de 

ref. 10, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59454 Nr: 282-29.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCI VIEIRA PAIVA, KEILIANE DA SILVA 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, haja vista a citação positiva de referências 

74/75, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69872 Nr: 3924-73.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para dar impulsionamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23353 Nr: 2361-98.2004.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA, ERICA MARIA GEIGER 

RIGODANZO, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IVAN LUIS 

RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SERGIO THIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:, Douglas Haquim Filho - OAB:, MATHEUS GABRIEL 

RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB:OAB/PR33042, Oswaldo Lopes de 

Souza - OAB:45189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:, DR. VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3.554/B, 

JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11871

 VISTOS.(...) ito isso, considero INJUSTIFICADA a ausência do advogado 

de defesa à Sessão de Julgamento e aplicando a regra do art. 456, 

DETERMINO:(a)Adiamento da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, 

nos termos do § 1º da norma suso mencionada, para o dia 14/04/2020, às 

09h, assinalando que os réus serão julgados nessa data, compareçam ou 

não, aleguem as aleivosias e mentiras que quiserem, porque o adiamento 

só se justifica por uma única vez, como comanda a norma 

legal;(b)Intime-se os réus a constituírem nova defesa técnica, ante a 

ausência injustificada dos causídicos atualmente funcionando nos autos, 

no prazo improrrogável de 5 dias;(c)Na mesma intimação, advirta-se aos 

réus que será designado defensor dativo, nos moldes do § 2º do art. 456 

do CPP, independentemente da constituição de defesa técnica, evitando 

manobras, chicanas e medidas protelatórias que impeçam a realização da 

Sessão de Julgamento, e os honorários do dativo serão por eles 

custeados, como penalidade pelo comportamento de desonestidade 

processual demonstrado;(d)Proceda-se a expedição de ofício à Seccional 

da OAB/MT nos termos do caput do art. 456 do CPP, para que se apure a 

conduta do profissional da advocacia constituído pela defesa. Defiro, 

ainda, a oitiva da testemunha indicada neste ato, em razão da ideia de 

verdade real, e por expressa autorização legal da colheita subsidiária de 

elementos probatórios pelo Juízo, saindo a testemunha intimada para 

comparecer ao ato já designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29685 Nr: 361-57.2006.811.0088

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE SALGUEIRO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETH JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308

 (...) Diga-se de modo claro: sobre o valor originário (R$ 20.000,00) devem 

ser calculados os índices de correção e os juros de mora e as futuras 

atualizações também devem ser realizadas assim, sob pena de ocorrer, 

como na hipótese em tela, capitalização de juros de mora sobre cada 

período atualizado, exponenciando a dívida de modo ilegal.Ademais, há 

que se registrar que, em maio de 2019 (fls. 358) ocorreu a constrição de 

valores das contas bancárias do devedor, os quais foram posteriormente 

liberados em favor do credor, o que significa dizer, que qualquer 

atualização de crédito somente pode ser calculada até esse momento, 

procedendo-se, a partir daí, o decote do valor pago, e atualizando-se 

somente o remanescente e não da forma como apresentada na conta de 

liquidação de fls. 401/402, que potencializa a dívida, sem considerar os 

marcos temporais de computo e abatimento da mora.Sendo assim, revogo 

a decisão de fls. 403 e determino ao autor que apresente cálculos de 

liquidação, na forma aqui estabelecida, e, depois, intime-se o devedor 

sobre eles, e, ao final, voltem conclusos para análise de sua 

correção.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.Aripuanã/MT, 6 de março de 

2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 68498 Nr: 2957-28.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA PEREIRA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o pedido de ref.82 e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela exequente à ref.69, visto que não impugnados pela 

autarquia requerida.

Assim, expeça-se a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

Após expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo, atentando-se a Secretaria para a procuração outorgada e os 

poderes conferidos.

Cumprir.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 69809 Nr: 3882-24.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Maria Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão de benefício de 

aposentadoria rural por idade.

À ref.60, a autarquia requerida formulou proposta de acordo, a qual foi 
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aceita pela autora (ref.65).

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Sem custas. Honorários na forma pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 69817 Nr: 3887-46.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINA BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Preliminarmente, verifico que até o momento não foi recebido o pedido de 

cumprimento de sentença formulado à ref.70. Assim, chamo o feito a 

ordem e recebo-o.

Promova-se a conversão do tipo do processo para “cumprimento de 

sentença.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença formulado, conforme dispõe o art. 

1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80382 Nr: 5005-23.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ROSA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de resolução contratual c/c pedido de restituição de 

valores e danos morais, proposta por Alice Rosa Leite em face de Deriane 

de Jesus Santos Comércio de Motocicletas e Eletrodomésticos -ME.

Por meio da decisão de ref.13, foi determinada a intimação do autor para 

que emendasse a petição inicial, comprovando a hipossuficiência alegada 

ou promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

À ref.17, certificou-se o decurso do prazo “in albis” para a autora se 

manifestar.

É breve o relato.

Decido.

 Verifica-se dos autos que fora concedido prazo à parte autora para que 

promovesse a emenda da inicial, comprovando a sua hipossuficiência ou 

recolhendo as custas processuais, sob pena de indeferimento (CPC, art. 

321), a qual não se manifestou.

Assim, considerando a inércia da parte autora em cumprir a determinação 

de emenda à inicial, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do NCPC, 

forçoso se faz o indeferimento da petição inicial.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, e de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

 Indefiro o pedido de Justiça Gratuita.

 Publique-se.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80558 Nr: 5101-38.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEI APARECIDA TORRES GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de resolução contratual c/c pedido de restituição de 

valores e danos morais, proposta por Rosilei Aparecida Torres Gabriel em 

face de Deriane de Jesus Santos Comércio de Motocicletas e 

Eletrodomésticos -ME.

Por meio da decisão de ref.13, foi determinada a intimação do autor para 

que emendasse a petição inicial, comprovando a hipossuficiência alegada 

ou promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

À ref.17, certificou-se o decurso do prazo “in albis” para a autora se 

manifestar.

É breve o relato.

Decido.

Verifica-se dos autos que fora concedido prazo à parte autora para que 

promovesse a emenda da inicial, comprovando a sua hipossuficiência ou 

recolhendo as custas processuais, sob pena de indeferimento (CPC, art. 

321), a qual não se manifestou.

Assim, considerando a inércia da parte autora em cumprir a determinação 

de emenda à inicial, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do NCPC, 

forçoso se faz o indeferimento da petição inicial.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, e de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

 Indefiro o pedido de Justiça Gratuita.

 Publique-se.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84959 Nr: 2272-50.2019.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE JULIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia, ABSOLVENDO VANDERLEI JOSÉ JULIÃO quanto às infrações 

penais do art. 217-A, c/c art.226, II e art.129, §9º, todos do Código Penal, 

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO ACUSADO, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO, ALIMENTANDO-SE DEVIDAMENTE O 

BNMP.Sem custas e despesas processuais.Tendo havido nomeação de 

Defesa, fixam-se como honorários advocatícios a ASTILHO DEMÉTRIO 

URBIETA (OAB 7.717-B/MT) o valor de 05 URH (apresentação de resposta 

à acusação e acompanhamento da primeira audiência de instrução), o qual 

deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como 

certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).Após o 
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trânsito em julgado desta sentença, ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.Intimar a vítima, por meio de seu 

responsável legal.Intimar, observando-se o art. 392 do CPP. Considerando 

a natureza do processo, PUBLICAR sem a indicação de nomes da vítima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38144 Nr: 849-70.2010.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME DE SOUSA AVELAR, MARIA DE OLIVEIRA 

AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

para apreciação do recurso interposto à ref.37.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40557 Nr: 959-35.2011.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA REPISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o teor do acordão de ref.20, o qual manteve a sentença de 

procedência, intime-se a requerente para que dê prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Havendo manifestação ou o decurso do prazo, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 77470 Nr: 3093-88.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA ARAUJO ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andresa Carla Gonçalvez Cury 

- OAB:22.191/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a inércia da requerente em manifestar o interesse na continuidade da 

missiva, consoante certidão de ref.29, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante 

com as cautelas de estilo.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000812-11.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000812-11.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: 

NATALINA NEVES EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Tratando-se de ação de 

execução por quantia certa com base em título judicial contra a Fazenda 

Pública, determino a citação da parte devedora para que, querendo e no 

prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao pedido de cumprimento de 

sentença formulado, conforme dispõe o art. 1º-B acrescentado à Lei nº 

9.494/1997 pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, oportunidade que 

poderá manifestar-se acerca do disposto no art. 100, § 9º, da Constituição 

Federal. Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Aripuanã/MT, 04 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000252-35.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL HERMELINO DE CARVALHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000252-35.2020.8.11.0088. 

EMBARGANTE: MANOEL HERMELINO DE CARVALHO EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL SA VISTOS. Analisando o bojo dos autos, constato 

que foram requeridos os benefícios da justiça gratuita. Todavia, de 

elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e seguintes do Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para 

tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos, pois a inicial sequer veio 

acompanhada de documento indicativo da situação de hipossuficiência 

alegada pela parte. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do 

art. 321 do diploma processual, sob pena de indeferimento da mesma. 

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos documento pertinente (contracheque, declaração 

de IRPF, certidão negativa de outros bens imóveis, carteira de trabalho, 

etc.) que comprove a condição de hipossuficiente afirmada na inicial, ou, 

no mesmo prazo, proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Com a emenda ou o 

decurso do prazo, conclusos. Às providências. Aripuanã/MT, 04 de março 

de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000257-57.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA CRISTINA CAPPELI (EXECUTADO)

JAIME FERRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000257-57.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: CAMILLA CRISTINA 

CAPPELI, JAIME FERRO VISTOS. Intime-se o exequente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, no prazo de 15 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação 

anterior, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 
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fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do diploma 

processual vigente trouxe como um dos seus vetores principiológicos a 

busca por uma solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a 

fase de transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação de execução de 

títulos conservou sua condição de procedimento especial, sendo 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito, razão pela qual passo ao exame da exordial. Nesse 

sentido, colhe-se da lição doutrinária: “A regra, ao preservar o 

procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o comparecimento das 

partes para a audiência de conciliação ou de mediação do art. 334. A 

ausência de previsão deve ser interpretada como tomada de opção 

consciente do legislador de não submeter os embargos à execução ao 

procedimento comum, o que não impede, de qualquer sorte, que o 

magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para aquele fim, 

fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, Cassio 

Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 564). Superada essa questão, CITEM-SE e intimem-se os 

executados para efetuarem o pagamento do débito principal atualizado, 

mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, 

nomeie bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 

335, I, do CPC. Decorrido o prazo de três dias sem que tenham os 

executados efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os Executados, por meio de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). Os 

executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderão os 

Executados requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916, NCPC. Se o exequente requerer, expeça-se certidão 

de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor 

da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 828, do 

NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 05 de março de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000816-48.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELOISA PADILHA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ROBERTO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000816-48.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: 

MARIA HELOISA PADILHA DE LIMA EXECUTADO: GILMAR ROBERTO 

SILVA VISTOS. Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta 

por Julia Padilha de Lima, devidamente representada por sua genitora 

Maria Heloisa Padilha de Lima, em face de Gilmar Roberto Silva, objetando 

a execução de alimentos fixados em acordo firmado na Promotoria desta 

Comarca e homologado pelo Juízo. Consoante disciplinado no artigo 531, § 

2º, do CPC, o cumprimento de obrigação alimentar fundada em título 

judicial, deve ser intentado por pedido formulando no bojo dos próprios 

autos em que a decisão exequenda foi prolatada. Assim, tratando-se de 

título executivo constituído de forma pré-processual e homologado 

judicialmente, nos termos do artigo 515, inciso III, do CPC, o presente 

procedimento deverá tramitar na forma do cumprimento de sentença e nos 

próprios autos da decisão exequenda, previsto no artigo 523 e seguintes 

do CPC e não do artigo 911, requerido na petição inicial. Portanto, intime-se 

a credora para emendar a petição inicial, adequando o procedimento aos 

pedidos formulados, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. 

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção. Processe-se em segredo de justiça 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Aripuanã/MT, 04 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000260-12.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JONES GLOGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARA CAMILA VIEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000260-12.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: JONES GLOGER REQUERENTE: DARA CAMILA VIEIRA 

PEREIRA VISTOS. Preliminarmente, intime-se a parte-autora para 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 

15 dias. No mesmo prazo, deverão os autores juntar aos autos cópia da 

certidão de nascimento da filha menor do casal, extrato de semoventes 

junto ao INDEA (em nome do autor), documento comprovando a posse do 

imóvel urbano indicado no item 01 da Exordial e valorar individualmente os 

bens adquiridos na constância da união, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento da distribuição do feito, nos moldes do que 

preconiza o artigo 290 do CPC. Com a emenda ou o decurso do prazo, 

conclusos com a marcação petição inicial. Às providências. Aripuanã/MT, 

05 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-74.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO TANGANELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO AFONSO MENDES OAB - SP137370 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000047-74.2018.8.11.0088. REQUERENTE: FABIANA RODRIGUES 

AGUILAR REQUERIDO: MARCOS ANTONIO TANGANELI VISTOS. Ante a 

necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno a 

solenidade para o dia 16.04.2020, às 10h10min. Intimem-se as partes para 

comparecer acompanhadas de suas testemunhas, alertando que na 

dicção legal, a audiência demarcará o encerramento da fase probatória e 

a prolação do édito sentencial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. bem açmanifeste se aceita a nomeaç Aripuanã/MT, 06 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Comarca de Brasnorte
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63472 Nr: 123-16.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Sueli Niewinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a apresentação de contestação (ref. 18), e visando o 

devido impulsionamento dos autos, intimo a parte autora, na pessoa de 

sua advogada, para querendo impugnar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50906 Nr: 440-87.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASFRIGO - BRASNORTE FRIGORIFICO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA - OAB:3212-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Intimação da advogada peticionante, Dra. Daniella Maia Dutra, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16989 Nr: 929-71.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLAND HORST PETERS, CARMEM MARIA PETERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO ZENI, ANNIE PAULA 

MARQUES ZENI, DANIEL CARDOSO DA SILVA, CONTRIBRASIL COMÉRCIO 

E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, RAQUEL CRISTINA R. BLEICH - 

OAB:7.655/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410/MT, SERGIO 

DONIZETE NUNES - OAB:MT / 2.420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:MT 4.207

 Intimação da advogada peticionante, Dra. Milena Rodrigues da Silva, para 

que no prazo de 05 (cinco)dias requeira o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-26.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KERBER & PELISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO SANTANA DE LUNA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000095-26.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:KERBER & 

PELISSARI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: JOSE CICERO SANTANA DE LUNA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 17/04/2020 

Hora: 12:30 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-11.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KERBER & PELISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYCHAEL DOUGLAS BENTO SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000096-11.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:KERBER & 

PELISSARI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: MYCHAEL DOUGLAS BENTO SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 17/04/2020 Hora: 12:45 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-93.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KERBER & PELISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JUSTINO DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-93.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:KERBER & 

PELISSARI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: FERNANDO JUSTINO DE AGUIAR FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 17/04/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-78.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KERBER & PELISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ OKADA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000098-78.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:KERBER & 

PELISSARI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: RICARDO LUIZ OKADA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 17/04/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-63.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KERBER & PELISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE NASCIMENTO DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000099-63.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:KERBER & 

PELISSARI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: ROSIANE NASCIMENTO DE ARAUJO SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 17/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71086 Nr: 1441-97.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc.

Cite-se o acusado, dos termos da denúncia intimando-o para comparecer 

à audiência de instrução e julgamento que designo para o dia 11 de março 

de 2020, às 14h15min, acompanhado de advogado.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

 O acusado deverá apresentar o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência ou comparecer na audiência 

acompanhado de suas testemunhas até o máximo de 03 (três), conforme 

dispõe o art. 78 e parágrafos da Lei n. 9.099/95.

Ademais, considerando que o “Parquet” deixou de denunciar o acusado 

pelo crime previsto no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em razão da 

sua absorção pelo crime previsto no artigo 309 do CTB, determino o 

arquivamento em relação aquele, em razão do princípio da consunção.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e eventualmente 

arroladas pela defesa.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outra Comarca.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000205-92.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA APARECIDA FERNANDES ALVES SANTANA OLIVEIRA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de maio de 

2020 , às 10:00 horas (Horário de Cuiabá-MT). Campinápolis-MT , 6 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000206-77.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI DOS SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de maio de 

2020 , às 10:15 horas (Horário de Cuiabá-MT). Campinápolis-MT , 6 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000220-61.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLANDE JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de maio de 

2020 , às 10:30 horas (Horário de Cuiabá-MT). Campinápolis-MT , 6 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000233-60.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de maio de 

2020 , às 10:45 horas (Horário de Cuiabá-MT). Campinápolis-MT, 6 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000239-67.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE MEIRE DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de maio de 

2020 , às 11:00 horas (Horário de Cuiabá-MT). Campinápolis-MT, 6 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-97.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MABEL MOREIRA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDAIANE FRANCO DA SILVA (REQUERIDO)
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HÉRICA ROCHA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de maio de 

2020 , às 11:15 horas (Horário de Cuiabá-MT). Campinápolis-MT , 6 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000662-61.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS Despacho Vistos, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como defensor 

dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública 

nesta Comarca. DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do caráter 

alimentar da verba executada, podendo ser revista em caso de mudança 

no cenário fático, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000661-76.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Vistos, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como defensor 

dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública 

nesta Comarca. DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do caráter 

alimentar da verba executada, podendo ser revista em caso de mudança 

no cenário fático, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000694-66.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000694-66.2019.8.11.0110. Vistos. Cuida-se de execução por quantia 

certa fundada em título judicial promovida contra a Fazenda Pública 

Estadual, diante da atuação do exequente como defensor dativo nomeado 

pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. 

DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba 

executada, podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, 

nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam 

oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes 

regras: I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; 

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis/MT, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000659-09.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Vistos, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como defensor 

dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública 

nesta Comarca. DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do caráter 

alimentar da verba executada, podendo ser revista em caso de mudança 

no cenário fático, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000685-07.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os 

embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – 

Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do presidente 
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do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do 

CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - 

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000686-89.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os 

embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – 

Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do presidente 

do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do 

CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - 

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000109-77.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os 

embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – 

Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do presidente 

do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do 

CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - 

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000108-92.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os 

embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – 

Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do presidente 

do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do 

CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - 

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000107-10.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os 

embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – 

Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do presidente 

do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do 

CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - 

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000106-25.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os 

embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – 

Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do presidente 

do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do 

CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - 

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000105-40.2020.8.11.0110
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Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os 

embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – 

Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do presidente 

do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do 

CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - 

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000029-16.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000028-31.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-44.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000027-46.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campinápolis, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41981 Nr: 595-50.2018.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Código: 41981

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por LUCIA RO’OUTSU, em 

face do Banco Bradesco S.A. todos devidamente qualificada nos autos.
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Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls.77/81, referente à condenação.

Em fls. 87/89, a parte Requerente manifesta discordando em relação aos 

valores depositados, e requerendo que seja feita a expedição de alvará 

dos valores que já se encontram depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fls. 87/89, EXPEÇA-SE alvará dos 

devidos valores que encontram-se depositados na conta única.

INTIME-SE a parte Requerida, para em 15 (quinze) dias manifestar acerca 

dos valores impugnados pela parte Requerente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37856 Nr: 370-64.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelize Severo Freire - 

OAB:56362 OAB/RS, EDUARDO DI GIGLIO MELO - OAB:56625A-RS, 

RODRIGO SCOPEL - OAB:40004

 Código: 37856

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por ANSELMO UTSEYRO, em 

face do Banco BMG S.A. todos devidamente qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls.142/142-v, referente à 

condenação.

Em fls. 135/136, a parte Requerente manifesta discordando em relação 

aos valores depositados, e requerendo que seja feita a expedição de 

alvará dos valores que já se encontram depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fls. 135/136, EXPEÇA-SE alvará 

dos devidos valores que encontram-se depositados na conta única.

INTIME-SE a parte Requerida, para em 15 (quinze) dias manifestar acerca 

dos valores impugnados pela parte Requerente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 03 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41928 Nr: 545-24.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PERÃHORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Código: 41928

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por MARIA DO CARMO 

PERÃHORI, em face do Banco Bradesco S.A. todos devidamente 

qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls.132/133, referente à condenação.

Em fls. 143, a parte Requerente manifesta concordando com o pagamento, 

e requerendo que seja feita a expedição de alvará dos valores que já se 

encontram depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fls. 143, EXPEÇA-SE alvará dos 

devidos valores que encontram-se depositados na conta única.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 05 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38804 Nr: 991-61.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO TSI’EIWAADI TSEREWAMRI’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38805 Nr: 992-46.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO TSI’EIWAADI TSEREWAMRI’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41950 Nr: 567-82.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16538 Nr: 264-88.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEILDE SIVIRINA ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 16538

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por ODEILDE SIVIRNA 

ROBERTO DOS SANTOS, em face do Instituto Nacional de Seguro Social 
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INSS. todos devidamente qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fl.180, referente à condenação dos 

honorários sucumbenciais.

Em fl. 184, a parte Requerente manifesta requerendo que seja feita a 

expedição de alvará dos valores depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fl. 184, EXPEÇA-SE alvará do 

devido valor que se encontra depositado na conta única.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 04 de março de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18478 Nr: 372-20.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ROSA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 18478

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por JOSEFA ROSA 

BARBOSA, em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS. todos 

devidamente qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fl.175, referente à condenação dos 

honorários sucumbenciais.

Em fl. 179, a parte Requerente manifesta requerendo que seja feita a 

expedição de alvará dos valores depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fl. 179, EXPEÇA-SE alvará do 

devido valor que se encontra depositado na conta única.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 04 de março de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25487 Nr: 511-30.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCIDES ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13314-B, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fl.194, referente à condenação dos 

honorários sucumbenciais.

Em fl. 198, a parte Requerente manifesta requerendo que seja feita a 

expedição de alvará dos valores depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fl. 198, EXPEÇA-SE alvará do 

devido valor que se encontra depositado na conta única.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 04 de março de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43726 Nr: 1474-57.2018.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILENY MARIA DA CUNHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAIR MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUANA CAROLINE SILVA 

RIOS - OAB:20743/O

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comparecerem nesta escrivania e retirar os 

Formais de Partilha retro expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20782 Nr: 1445-27.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA RICARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 1350 Nr: 617-31.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:2835A

 Código: 1350

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por WILLIAN GONÇALVES 

LINO DE OLIVEIRA, em face do Banco do Brasil S.A. todos devidamente 

qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls. 247/248, referente à condenação 

dos honorários sucumbenciais.

Em fls. 251/252, a parte Requerente manifesta discordando em relação 

aos valores depositados, e requerendo que seja feita a expedição de 

alvará dos valores que já se encontram depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fls. 251/252, EXPEÇA-SE alvará 

do devido valor que se encontra depositado na conta única.

INTIME-SE a parte Requerida, para em 15 (quinze) dias manifestar acerca 

dos valores impugnados pela parte Requerente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 05 de março de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22877 Nr: 437-44.2008.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICO TSUWEBTE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com Resolução do Mérito->Extinção da Punibilidade->Prescrição.

Trata-se de Ação penal que o Ministério Público move em desfavor de 

ANGÉLICO TSWEBTE, pela prática delitiva tipificada no artigo 155, §4°, inc. 

IV do Código Penal.

A denúncia foi recebida (fl. 97).

O feito foi sentenciado 245/249-v.

 O Ministério Público postulou pelo arquivamento da presente ação penal 

(fls. 250), ante a ocorrência prescrição.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico assistir razão ao Ministério Público ante a 

consumação da prescrição da pretensão punitiva na modalidade 

retroativa, nos termos do artigo 109, inc. V c.c artigo 110, §1° e artigo 112, 

inc. I, todos do Código Penal.

DISPOSITIVO.

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANGÉLICO TSWEBTE, 

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço 

com fulcro no artigo 109, inciso V, c/c art. 107, inciso IV, ambos do Código 

Penal.

P. R. I. C.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35252 Nr: 726-30.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANETE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre documentos de fls. 97/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35614 Nr: 909-98.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA DOS SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre documentos de fls. 95/96.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38763 Nr: 960-41.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelize Severo Freire - 

OAB:56362 OAB/RS, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327026, EDUARDO DI GIGLIO MELO - OAB:56625A-RS, RODRIGO 

SCOPEL - OAB:40004

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19495 Nr: 226-76.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre petição de fl. 180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35418 Nr: 829-37.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MENDES BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que em 12/12/2019 realizei, via 

JUSCONVÊNIO, o cadastro do pedido de implantação do beneficio 

conforme determinado à p. 99.

Nada mais.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25500 Nr: 523-44.2010.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSA BRUNO DE AMARAL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Código: 25500

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por NELSA BRUNO DE 

AMARAL CARDOSO, em face do Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. 

todos devidamente qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls.191/192, referente à condenação.

Em fls. 195, a parte Requerente manifesta requerendo que seja feita a 

expedição de alvará dos valores depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fl. 195, EXPEÇA-SE alvará do 

devido valor que se encontra depositado na conta única.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 04 de março de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30789 Nr: 560-66.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO REGIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMANTO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Código: 30789

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposto por RENATO RÉGIO 

GONÇALVES DOS SANTOS, em face do Banco do Brasil S.A. todos 

devidamente qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls.147/151-v, referente à 

condenação.

Em fl. 160, a parte Requerente manifesta requerendo que seja feita a 

expedição de alvará dos valores depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fl. 160, EXPEÇA-SE alvará do 

devido valor que se encontra depositado na conta única.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 04 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35316 Nr: 764-42.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VETERINÁRIA ARRUDA PET SHOP MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISA FERREIRA WANDERLEY 

WASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA SOUZA 

FALCÃO - OAB:16.775-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96870 Nr: 1711-55.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO PEGORARO - OAB:6904

 Vistos. 1. HOMOLOGO a desistência da oitiva da vítima ELIANA PORFIRIO 

DA SILVA SOUZA. 2. Declaro encerrada a instrução processual. 3. 

Abra-se vista às partes para alegações finais, no prazo legal e sucessivo, 

devendo a defesa ser intimada via DJE. 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 110629 Nr: 1289-12.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DIOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT 24.183/O, ANDERSON ORTIZ - OAB:27006/O, LISSA 

GABRIELA BATISTA RIBEIRO - OAB:24203/O, MÁRCIO RONALDO DE 

DEUS DA SILVA - OAB:13171/O

 Vistos. 1. Considerando que o denunciado tem como seu patrono Dr. 

Márcio Ronaldo de Deus da Silva, dou-me por suspeita para funcionar no 

presente feito por motivo de foro íntimo, o que faço com fundamento no 

art. 145, § 1º do Código de Processo Civil e art. 97 do Código de Processo 

Penal, já tendo sido comunicado tanto a Corregedoria bem como o 

Conselho da Magistratura, ambos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso. 2. Assim, determino a remessa do presente feito ao Juiz 

em substituição legal para designação de audiência de instrução e 

julgamento. 3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48420 Nr: 900-47.2007.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA FERREIRA VAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique-se o trânsito em julgado para a parte Requerida.

2. Tendo em vista que a sentença ora exarada está submetida ao reexame 

necessário, determino que a Secretaria encaminhe os autos ao TRF. Da 1ª 

Região.

3. Acerca do pedido da parte autora de prorrogação do auxílio doença, a 

sentença exarada não determinou a duração do benefício, tendo a 

autarquia informado a data de sua cessação bem como a possibilidade de 

nova perícia no caso, com tempo hábil para a autora. Em que pese a parte 

autora ter acostado nos autos exames médicos e atestado médico, 

indicando que a mesma encontra-se sem condições para trabalhar, o 

certo é que deverá pleitear novo pedido de auxílio doença, de forma 

administrativa. Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 145/146.

4. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82567 Nr: 1759-53.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Mara Rosa Finger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado na inicial, tendo por base os 

valores contidos nas certidões de honorários.

2. Nos termos do artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se 

requisição de pequeno valor ou precatório, com as devidas atualizações.

3. Após, intime-se a Fazenda Pública para efetuar o pagamento no prazo 

de 30 (trinta) dias.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 5 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-28.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 761 de 913



ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA LATORRE OAB - SP163095 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Acerca das preliminares arguidas, entendo que confundem-se 

com o mérito da demanda. 2. A fim de comprovar o alegado, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 2020, às 

09:00 horas. 3. Ficam as partes advertidas que deverão comparecer 

pessoalmente sob pena de arquivamento ou revelia, bem como de que 

poderão trazer até três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e 

demais provas que entenderem necessárias. Em não sendo possível as 

partes trazerem consigo as testemunhas, podem requerer, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da audiência, a intimação das 

mesmas pela Secretaria. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 06 de março 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-67.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ECSON JUNIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de maio de 2020, às 09:30 horas. 2. Ficam as 

partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob pena de 

arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até três (03) 

testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que entenderem 

necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem consigo as 

testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Diligências 

necessárias. Cláudia, 06 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-27.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BOENO CUSTODIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Determinada a produção de prova documental à parte 

Requerida, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, razão pela 

qual declaro preclusa a produção da prova. 2. Intimem-se. 3. Após, 

conclusos para sentença, eis que o feito comporta julgamento antecipado 

da lide. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 06 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-39.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Acerca da manifestação da parte Requerida sobre a suspensão 

do feito, intime-se a parte autora para querendo apresentar manifestação 

no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Após, conclusos. Cláudia, 06 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96971 Nr: 1768-73.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82335 Nr: 1528-26.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Vistos.

1. Acerca do pedido de aditamento à denúncia feito pelo parquet em sua 

manifestação constante na Ref. 49, intime-se a defesa para apresentar 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 384, § 2º do 

CPP, aplicado subsidiariamente.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82407 Nr: 1600-13.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAMIR GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:OAB/MT 9.667-B

 Vistos.

1. Acerca do aditamento da denúncia apresentado pelo parquet, conforme 

manifestação constante na Ref. 24, intime-se a defesa para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o artigo 384, § 2º do CPP, 

aplicado subsidiariamente.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86860 Nr: 1013-20.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Zanardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT
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 Vistos.

1. Acerca da manifestação e proposta ofertada pelo parquet constante na 

Ref. 30, intime-se o autor do fato para apresentar manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Caso não aceite, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88402 Nr: 1710-41.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 55/2007/CGJ-MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do autor do fato para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento integral transação 

penal, realizada nos autos no dia 06/12/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108406 Nr: 314-87.2019.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOMORADSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, WESLEY DE ALMEIDA 

PEREIRA - OAB:23.350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para 

concessão da restituição pretendida. Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

restituição dos bens apreendidos, porquanto, pendente dúvida de como 

era utilizado o bem sendo ainda interesse ao processo, ante a 

possibilidade de aplicação do art. 25 da Lei nº 9605/98.3. Ciência ao 

Ministério Público.4. Intime-se.5. Após o trânsito em julgado, traslade cópia 

desta decisão para os autos em apenso e arquivem-se os autos.6. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108467 Nr: 346-92.2019.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MILTON VALDIR WERMEIER SCHIMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, DARI 

LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 

OAB/MT, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23.350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para 

concessão da restituição pretendida. Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

restituição, porquanto, pendente dúvida de como era utilizado o bem sendo 

ainda interesse ao processo, ante a possibilidade de aplicação do art. 25 

da Lei nº 9605/98.3. Ciência ao Ministério Público.4. Intime-se.5. Após o 

trânsito em julgado, traslade cópia desta decisão para os autos em apenso 

e arquivem-se os autos. 6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108477 Nr: 349-47.2019.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, WESLEY DE ALMEIDA 

PEREIRA - OAB:23.350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para 

concessão da restituição pretendida. Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

restituição, porquanto, pendente dúvida de como era utilizado o bem sendo 

ainda interesse ao processo, ante a possibilidade de aplicação do art. 25 

da Lei nº 9605/98.3. Ciência ao Ministério Público.4. Intime-se.5. Após o 

trânsito em julgado, traslade cópia desta decisão para os autos em apenso 

e arquivem-se os autos. 6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108478 Nr: 350-32.2019.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DJALMA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para 

concessão da restituição pretendida. Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

restituição, porquanto, pendente dúvida de como era utilizado o bem sendo 

ainda interesse ao processo, ante a possibilidade de aplicação do art. 25 

da Lei nº 9605/98.3. Ciência ao Ministério Público.4. Intime-se.5. Após o 

trânsito em julgado, traslade cópia desta decisão para os autos em apenso 

e arquivem-se os autos. 6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 111889 Nr: 1922-23.2019.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.Trata-se de pedido de RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA 

interposta por CARLOS ROBERTO DO VALE em que pretende, a 

restituição de um caminhão M.Benz, modelo 2216, ano 1983, de cor Azul, 

Chassi nº 34540312625412, Placa JYO 3046 apreendido conforme 

Inquérito Policial sob código 109178.Aduz que alugou o referido caminhão 

para o Sr. Olavio Cardoso de Oliveira, sendo que em 25.03.2019, o mesmo 

foi preso transportando madeira em torra e por consequência fora 

apreendido o caminhão pela SEMA e entregue na Prefeitura Municipal de 

União do Sul, onde esta sendo utilizado, sem qualquer autorização dos 

órgãos responsáveis.Alega que nos autos Código n° 109178 que tramita 

nesta Comarca já foi oferecida transação penal.Aduz que o caminhão é 

utilizado para auferir renda para o seu sustento e de familiares.Com a 

inicial juntou documentos.(...)Assim, diante de todo o exposto, presentes 

na espécie os requisitos legais para concessão da restituição pretendida, 

DEFIRO o pedido de restituição do caminhão M.Benz, modelo 2216, ano 

1983, de cor Azul, Chassi nº 34540312625412, Placa JYO 3046 de 

propriedade do Requerente.2.Expeça-se o competente mandado para 

entrega do bem, desde que quitadas eventuais tributos e taxas.3.Oficie-se 

a SEMA do teor da presente decisão no prazo de 05 (cinco) 

dias.4.Intimem-se. 5.Ciência ao Ministério Público.6.Após o trânsito em 

julgado, traslade cópia desta decisão para os autos em apenso e 

arquivem-se os autos. 7.Diligências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-83.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010120-83.2014.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: JUVENILSON SOUZA DA SILVA Executado: REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 1. Tratando-se de cumprimento de 

sentença, proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema. 2. 

Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

valor apresentado na última atualização trazida nos autos , no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante da 

condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. Certificado o não 

pagamento, à Contadora Judicial para incidência da multa prevista e 

atualização do débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora on line 

e/ou RENAJUD, caso constem como pedidos. 4. Diligências necessárias. 

Cláudia,6 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-43.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000094-43.2017.8.11.0101 

RECORRENTE: ELAINE DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos. 1. Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (artigo 

43 da Lei n° 9.099/95). 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 6 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-73.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000092-73.2017.8.11.0101 

RECORRENTE: ELAINE DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos. 1. Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (artigo 

43 da Lei n° 9.099/95). 2. Considerando que foram apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 3. Diligências 

Necessárias. Cláudia, 6 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-58.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000093-58.2017.8.11.0101 

RECORRENTE: ELAINE DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos. 1. Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (artigo 

43 da Lei n° 9.099/95). 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 6 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-88.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000091-88.2017.8.11.0101 

RECORRENTE: ELAINE DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. 1. Recebo o recurso interposto apenas no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei n° 9.099/95). 2. Intime-se o recorrido para 

responder em dez dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou 

sem resposta, remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências 

Necessárias. Cláudia, 6 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-09.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS HENRIQUE MONTHAY NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000148-09.2017.8.11.0101 

RECORRENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

RECORRIDO: VINICIUS HENRIQUE MONTHAY NUNES Vistos. 1. Recebo o 

recurso apresentado pela parte Reclamada em ambos os efeitos (art. 43), 

sobretudo considerando-se que o seu recebimento apenas no efeito 

devolutivo implicaria na admissão da execução provisória do julgado com o 

conseqüente prosseguimento até o levantamento do dinheiro ou bens, 

situação essa desnecessária nos autos, seja pela notória celeridade no 

julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, seja porque a parte 

sucumbente ostenta higidez financeira para solver o débito, se 

efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da sentença ora 

hostilizada. 2. Intime-se o recorrido para responder em dez dias (art. 42, § 

2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. Cláudia, 6 de março 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-23.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA VIEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000160-23.2017.8.11.0101 

RECORRENTE: BANCO BRADESCO RECORRIDA: ZENILDA VIEIRA DO 

ESPIRITO SANTO Vistos. 1. Recebo os recursos apresentados pelas 

partes em ambos os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que o 

seu recebimento apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da 

execução provisória do julgado com o conseqüente prosseguimento até o 

levantamento do dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos 

autos, seja pela notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à 

Turma Recursal, seja porque a parte sucumbente ostenta higidez 

financeira para solver o débito, se efetivamente for reconhecido com o 

transito em julgado da sentença ora hostilizada. 2. Intime-se o recorrido 

para responder em dez dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, 

com ou sem resposta, remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Concedo 

à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. 5. Diligências 

Necessárias. Cláudia, 6 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-23.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NERLY SOKOLOVSKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000063-23.2017.8.11.0101 

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A RECORRIDO: NERLY 

SOKOLOVSKI - ME Vistos. 1. Recebo o recurso apresentado pela parte 

Reclamada em ambos os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que 

o seu recebimento apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da 

execução provisória do julgado com o conseqüente prosseguimento até o 

levantamento do dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos 

autos, seja pela notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à 

Turma Recursal, seja porque a parte sucumbente ostenta higidez 

financeira para solver o débito, se efetivamente for reconhecido com o 

transito em julgado da sentença ora hostilizada. 2. Intime-se o recorrido 

para responder em dez dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, 

com ou sem resposta, remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. 

Diligências Necessárias. Cláudia, 6 de março de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-95.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000194-95.2017.8.11.0101 

RECORRENTE: CLAUDINEI FRANCISCO DE SOUZA RECORRIDO: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Analisando os motivos do 

recurso apresentado pela parte Reclamante, verifica-se que a 

irresignação não se refere à sentença prolatada. Assim, intime-se a parte 

autora para ratificar o recurso apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias. 

2. Após, conclusos. Cláudia, 6 de março de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-57.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIRLEY DOMINGOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o recurso apresentado pela parte Reclamada em ambos 

os efeitos (art. 43), sobretudo considerando-se que o seu recebimento 

apenas no efeito devolutivo implicaria na admissão da execução provisória 

do julgado com o conseqüente prosseguimento até o levantamento do 

dinheiro ou bens, situação essa desnecessária nos autos, seja pela 

notória celeridade no julgamento dos recursos dirigidos à Turma Recursal, 

seja porque a parte sucumbente ostenta higidez financeira para solver o 

débito, se efetivamente for reconhecido com o transito em julgado da 

sentença ora hostilizada. 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 6 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-89.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos nº 1000121-89.2018.811.0101 Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. Requerente: MARIA GORETE 

OLIVEIRA DA SILVA Requerida: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos. 

SENTENÇA I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. A presente controvérsia 

cinge-se em verificar a inexistência de relação jurídica e do débito, 

consequentemente, a negativação indevida em nome da parte autora 

incluída pela requerida e a existência de danos morais. Acerca da 

inversão do ônus da prova, denota-se a hipossuficiência da parte autora 

em relação ao Requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar 

a igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já 

que nega a existência da relação jurídica, evidenciando assim que o caso 

se trata de produção de prova negativa, sendo necessária a inversão do 

ônus da prova. Acerca da alegação da necessidade de ter extrato 

originário dos órgãos de proteção ao crédito, entendo que não merece 

acolhida, até porque a própria Requerida afirmou em sua peça defensiva 

que o débito é existente. O autor aduziu que teve seu nome negativado 

devido a um débito no montante de R$ 102,76 (cento e dois reais e setenta 

e seis centavos), oriundo de suposto contrato firmado com a requerida, o 

qual afirmou ser inexistente. A requerida declarou que o autor adquiriu 

prestação de serviço contratando a linha nº 64 996641236, trazendo 

como comprovação as telas sistêmicas. Também consta pagamentos 

efetuados pela parte autora. Ora, se houve pagamento, é porque houve 

contrato. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, 

informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, 

sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à 

modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, sem a assinatura do Requerente, o fato é que no caso em 

concreto, demonstrou-se que a parte Requerente chegou a pagar algumas 
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prestações/faturas. Se pagou, é porque mantinha e manteve a relação 

contratual com a parte Requerida. Nesse sentido: “RECURSOS 

INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 346,42 (trezentos e quarenta 

e seis reais e quarenta e dois centavos) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA – HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – DÉBITO DEVIDO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em 

análise dos autos, nota-se que a parte Autora nega a relação jurídica com 

a Ré, logo, desconhece o débito que ensejou sua inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$ 346,42 (trezentos e quarenta e seis 

reais e quarenta e dois centavos). Contudo, em análise dos autos, a 

Reclamada apresenta um farto histórico de utilização e pagamento de 

faturas de cartão de crédito, em nome do autor, situação que afasta a 

alegada fraude, bem como o endereço constante nas faturas é 

exatamente o mesmo que o informado na inicial. Assim, resta configurada 

a existência da relação jurídica entre as partes, razão pela qual a reforma 

da sentença é medida que se impõe, afastando o dano moral fixado pelo 

juízo de piso e julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial. 

Ainda mais, verifica-se que a parte autora alega na inicial que não possui 

nenhum débito com a recorrida, mas não juntou nenhum comprovante de 

pagamento. Contudo, na impugnação a parte autora alega a ausência de 

demonstração de contratação, ou seja, a parte autora altera a versão dos 

fatos. Litigância de má-fé mantida e que não pode ser afastada, apenas 

porque a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, já que se trata de 

aplicação de penalidade à parte que alterou a verdade em Juízo. 

Manutenção da sentença de improcedência pelos seus próprios 

fundamentos.Recurso conhecido e improvido. (PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 

25/10/2018). Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. É de se 

registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Requerida, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Por fim, restou caracterizado que a parte Requerente alterou a 

verdade dos fatos, o que acabou sendo comprovado pela parte Requerida 

na contestação, evidenciando assim a litigância de má-fé da parte autora, 

na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder pelos 

seus atos através de indenização. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 5% (cinco por cento), 

também incidindo sobre do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, 

ambos do CPC, c/c art. 55,caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. P.R. I. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Cláudia, 05 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-07.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000120-07.2018.811.0101 Ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c reparação de danos Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

reparação de danos ajuizada pela parte Autora sob a alegação de que 

tomou conhecimento que seu nome foi negativado em razão de débitos 

com a Reclamada no importe de R$ 169,37 e R$ 149,03; aduziu que não 

reconhece os contratos e possivelmente foram efetuados sem o seu 

consentimento. Em razão da negativação indevida, asseverou que sofreu 

abalo de ordem moral, requerendo a condenação da parte Requerida ao 

pagamento de danos morais. Compulsando detidamente os autos, resta 

evidenciada a necessidade de realização de perícia grafotécnica no 

contrato trazido pela Requerida, eis que consta a assinatura da parte 

Autora nele. Em que pese esta magistrada entender que a parte Autora 

postula pautada na boa-fé, o caso em exame exige para fins de 

convencimento desta julgadora a perícia grafotécnica. Deste modo, 

apenas uma perícia grafotécnica será o meio de prova hábil a solucionar o 

litígio. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, revelando-se que a natureza do 

objeto da prova é complexa, não estando afeta ao procedimento do 

juizado especial, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste juízo e por 

conseguinte, determino a extinção do processo sem resolução de mérito 

(art. 3º c.c. art. 51, II, Lei 9099/95), revogando-se a tutela antecipada 

deferida no despacho inicial. Deixo de determinar a remessa dos 

presentes autos à Justiça Comum, posto que o reconhecimento da 

incompetência implica em extinção do processo. Autorizo, desde já, o 

desentranhamento dos documentos apresentados pelas partes. P.R.I. 

Oportunamente, arquivem-se. Cláudia, 5 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000306-81.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS GOIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO ALVES DOS SANTOS JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar acerca da contestação de id:28370955

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65947 Nr: 1285-36.2014.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT, Edson Emilia da Rocha - OAB:22746/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes, via Dje, para se 

manifestar acerca do relatório psicossocial no prazo de 05 dias, nos 

termos da legislação em vigor.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000103-06.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

DERIKA LOPES OAB - 055.833.131-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. M. N. (REU)

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constataram-se irregularidades que devem ser sanadas. Primeiramente, 

na petição inicial a parte-autora requereu, como tutela provisória, a fixação 

de alimentos no valor de 1 salário mínimo, conforme item “d”. Em 

sequência, no item “e”, a procedência da “ação” para condenar o 

requerido ao pagamento de prestação alimentar definitiva, no valor de ½ 

do salário mínimo. Como a tutela provisória tem caráter de antecipar a uma 

das partes um provimento judicial de mérito, não é possível requerer um 

valor maior que o pedido na demanda. Dessa forma, é necessário que a 

parte-autora especifique o valor pretendido. Na Inicial devem ser indicados 

os pedidos e suas especificações, nos termos do art. 319, IV, do CPC, 

assim transcrito: Art. 319. A petição inicial indicará: (...) IV - o pedido com 

as suas especificações; Ademais, o pedido deve ser certo, nos termos do 

art. 322 do CPC. Nesse sentido, deve a parte-autora especificar seus 

pedidos, para que assim sejam apreciados pelo Juízo, a fim de evitar 

qualquer prejuízo às partes, notadamente à parte-requerente. Em segundo 

lugar, verifica-se que o valor da causa não foi atribuído corretamente. A 

parte-autora atribuiu o valor de R$ 6.000,00, porém, nas “ações” de 

alimentos, o valor da causa será a soma de 12 prestações mensais 

pedidas pelo autor, conforme dispõe o inciso III do artigo 292 do CPC. Ante 

o exposto, à SECRETARIA para: 1. Nos termos do artigo 321 do CPC, 

INTIMAR a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: a. ESPECIFICAR os pedidos, 

conforme acima explicado; b. ATRIBUIR o valor correto à causa, com 

todas as consequências pertinentes (art. 292, III do CPC); Por fim, frisa-se 

a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC; Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-58.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRUZ FERREIRA OAB - MT0019784A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. D. S. (REU)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de “Prestação de contas 

anual”, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT de Cotriguaçu/MT, referente ao exercício financeiro de 

2016. Juntaram-se documentos, dentre eles, cópia da decisão proferida 

pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, indicando a incompetência 

daquele órgão para julgamento da demanda. Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO As 

prestações de contas eleitorais dos órgãos partidários municipais devem 

ser apresentadas perante a Justiça Eleitoral, na respectiva zona eleitoral, 

conforme orientação do art. 28, inciso I, da Resolução TSE nº. 

23.604/2019, abaixo transcrita: DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve 

apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 

30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao: I - juízo eleitoral 

competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal 

ou comissão provisória municipal ou zonal; Analisando a Petição, pode-se 

constatar, inclusive, que o requerimento é direcionado ao Juízo da 48ª ZE 

de Cotriguaçu/MT, não se compreendendo bem o motivo deste 

requerimento ter sido protocolado na Justiça Estadual. Constata-se, 

portanto, que este Juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda, de modo que, ausente um pressuposto processual de 

validade do processo, que é a competência (ou investidura), deve o 

processo ser extinto, com base no art. 485, IV, do CPC. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. DEIXA-SE de 

condenar a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, considerando que não houve ato processual, com a 

ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC. DEIXA-SE de condenar em 

honorários advocatícios, considerando que não houve a angularização 

processual. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, ARQUIVAR 

os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000102-21.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILVANI P. DE L. TONETTA - ME (REQUERIDO)

CILVANI PINTO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça para o município de Juruena/MT, 

comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 6 de março de 2020. CARLOS 

ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000093-59.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA COMARCA DE COTRIGUAÇU-MT (TESTEMUNHA)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de “Prestação de contas 

anual”, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT de Cotriguaçu/MT, referente ao exercício financeiro de 

2016. Juntaram-se documentos, dentre eles, cópia da decisão proferida 

pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, indicando a incompetência 

daquele órgão para julgamento da demanda. Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO As 

prestações de contas eleitorais dos órgãos partidários municipais devem 

ser apresentadas perante a Justiça Eleitoral, na respectiva zona eleitoral, 

conforme orientação do art. 28, inciso I, da Resolução TSE nº. 

23.604/2019, abaixo transcrita: DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve 

apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 

30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao: I - juízo eleitoral 

competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal 

ou comissão provisória municipal ou zonal; Analisando a Petição, pode-se 

constatar, inclusive, que o requerimento é direcionado ao Juízo da 48ª ZE 

de Cotriguaçu/MT, não se compreendendo bem o motivo deste 

requerimento ter sido protocolado na Justiça Estadual. Constata-se, 

portanto, que este Juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda, de modo que, ausente um pressuposto processual de 

validade do processo, que é a competência (ou investidura), deve o 

processo ser extinto, com base no art. 485, IV, do CPC. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. DEIXA-SE de 

condenar a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, considerando que não houve ato processual, com a 

ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC. DEIXA-SE de condenar em 

honorários advocatícios, considerando que não houve a angularização 

processual. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, ARQUIVAR 

os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000060-69.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEILSON UBIALI 82873623187 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de oficial de justiça para o endereço apontado na 

inicial, comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 6 de março de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000092-74.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA COMARCA DE COTRIGUAÇU-MT (REQUERIDO)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de “Prestação de contas 

anual”, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT de Cotriguaçu/MT, referente ao exercício financeiro de 

2017. Juntaram-se documentos, dentre eles, cópia da decisão proferida 

pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, indicando a incompetência 

daquele órgão para julgamento da demanda. Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO As 

prestações de contas eleitorais dos órgãos partidários municipais devem 

ser apresentadas perante a Justiça Eleitoral, na respectiva zona eleitoral, 

conforme orientação do art. 28, inciso I, da Resolução TSE nº. 

23.604/2019, abaixo transcrita: DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve 

apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 

30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao: I - juízo eleitoral 

competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal 

ou comissão provisória municipal ou zonal; Analisando a Petição subscrita 

pelo advogado Dr. Eduardo Rodrigo da Silva, pode-se constatar, inclusive, 

que o requerimento é direcionado ao Juízo da 48ª ZE de Cotriguaçu/MT, 

não se compreendendo bem o motivo deste requerimento ter sido 

protocolado na Justiça Estadual. Constata-se, portanto, que este Juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda, de modo que, 

ausente um pressuposto processual de validade do processo, que é a 

competência (ou investidura), deve o processo ser extinto, com base no 

art. 485, IV, do CPC. III DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do CPC. DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, considerando que não houve ato 

processual, com a ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC. DEIXA-SE de 

condenar em honorários advocatícios, considerando que não houve a 

angularização processual. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em 

julgado, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8374 Nr: 44-02.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINDOMAR SILVEIRA DA SILVA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/04/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA em face de LINDOMAR 

SILVEIRA DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

361/1997, 1178/1998, 3464/1999.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/11/2000

 - Valor Total: R$716,15 - Valor Atualizado: R$716,15 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc Cite-se o executado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora, encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução (Lei 

6.830/80, art. 8º).A citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda não requerer de outra forma (art. 8º, inciso I da 

LEF).Faça constar ainda na citação que o executado poderá oferecer 

Embargos no prazo de 30 (trinta) dias contados do depósito, da juntada da 

prova da fiança bancária ou ainda da intimação da penhora (art. 16 e 

incisos da LEP), não sendo admissível os Embargos antes de garantida a 

execução (§1º deste artigo e Lei).Em caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários em 10% do valor da causa. Defiro os benefícios do art. 

172,§2º do CPC. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 05 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24914 Nr: 189-53.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROMULO ROCABADO SOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19.736, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ROMULO ROCABADO SOTO, 

Filiação: Aufronio Rocabo Negrete e Asteria Soto Claure, data de 

nascimento: 15/06/1948, boliviano(a), natural de Bolívia-, casado(a), 

médico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2004.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JURUENA em face de JOSÉ ROMULO ROCABADO SOTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13196/2003, 13197/2003, 

13198/2003, 13199/2003 (MAIS 4 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2003

 - Valor Total: R$2.137,66 - Valor Atualizado: R$2.137,66 - Valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 768 de 913



Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em Correição.Cite-se o executado, conforme 

solicitado pelo exequente,para em cinco dias pagar ou nomear bens à 

penhora, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem à 

satisfação da obrigação.Para o caso de pronto pagamento ou não 

interposição de embargos, fixo os honorários advocatícios em dez por 

cento sobre o valor do débito atualizado.Consigne no mandado que o 

prazo para embargos, após seguro o juízo, é de trinta dias.Caso a 

penhora recaia sobre bem imóvel, deverá ser intimado o cônjuge, se 

casado for.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 05 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33846 Nr: 270-89.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A N DOS SANTOS COMÉRCIO - ME, MARCOS 

FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A N DOS SANTOS COMÉRCIO - ME, CNPJ: 

05724004000217 e atualmente em local incerto e não sabido MARCOS 

FERREIRA ROCHA, Cpf: 80196896134, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A N DOS 

SANTOS COMÉRCIO - ME e MARCOS FERREIRA ROCHA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20096422/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2008

 - Valor Total: R$6.008,71 - Valor Atualizado: R$6.008,71 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...INDEFERE-SE, por ora, o requerimento da 

parte-exequente, uma vez que não foram esgotados todos os meios para 

localização do executado, ressaltando-se que a citação por edital é 

medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte-autora não lograr 

êxito para localização da parte-requerida.Tendo em mente o princípio da 

celeridade processual, procedeu-se à busca de possíveis endereços 

atualizados em nome da parte-executada no Sistema Infojud, obtendo-se 

êxito, conforme documento em anexo.Assim, antes de deferir a citação 

pela via editalícia, de rigor a tentativa de citação pessoal da 

parte-executada.Portanto, à SECRETATARIA para:1.CITAR a 

parte-executada por meio de PRECATÓRIA (atentando-se ao endereço 

encontrado no Infojud), expedindo o mandado de citação, penhora, 

avaliação e registro de bens existentes em nome da parte-executada, 

para pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora (artigo 8º, inciso III da LEF);2.Salienta-se que a parte-executada 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora;3.Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC;4.INFRUTÍFERA a citação por Precatória, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF;5.Efetuada a citação, seja por 

qualquer meio supramencionado e decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito exequendo, à EXEQUENTE para manifestação;6.Após, 

conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 20 de maio de 2019.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 05 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 773-37.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI APARECIDA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedido Iniciais.Por 

consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Custas e despesas pela parte-autora.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

fixados por apreciação equitativa em R$2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos art. 85, §8º, do CPC.Concedida a gratuidade judiciária, suspensa a 

exigibilidade de cobrança (art. 98, §3º, do CPC). IV DELIBERAÇÕES 

FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Havendo apelação, INTIMAR a parte-recorrida para contrarrazões e, 

após, remeter ao TJMT para julgamento. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-27.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000121-27.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:JOSE JOAO 

SERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA ALVES PEREIRA DE 

OLIVEIRA, LUCAS MACIEL DE MENEZES POLO PASSIVO: REDECARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Cotriguaçu 

Conciliação Data: 17/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Angelin Saia, 

59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - 

CEP: 78330-000 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-79.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ALVES FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE PINO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000124-79.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:SIDINEI ALVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CASSIO DE ALMEIDA 

FERREIRA POLO PASSIVO: ROSANE PINO DE FIGUEIREDO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação, Instrução e 

Julgamento Data: 17/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Angelin Saia, 

59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - 

CEP: 78330-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-72.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000131-72.2020.8.11.0034. EXEQUENTE: 

JESSIKA ORACIO SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos e etc. Nos termos do artigo 910 do CPC, cite-se a Fazenda Pública 

Estadual a pagar o valor descrito na inicial, ou para querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se a autora para que 

deposite a certidão original nos autos no prazo de 30 dias sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000142-38.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILVA ALVARENGA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CHRISOSTOMO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER 

L E O P O L D O  D A  S I L V A  C O E L H O  P R O C E S S O  n . 

1000142-38.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: 

PAULO SILVA ALVARENGA Endereço: Rancho Divino Pai Eterno, Zona 

Rural, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 POLO PASSIVO: Nome: 

IZABEL CHRISOSTOMO DA SILVA Endereço: Rancho Divino Pai Eterno, MT 

344, KM 18, Zona Rural, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 

FINALIDADE:FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, de que foi decretada a interdição de IZABEL 

CHRISOSTOMO DA SILVA, brasileira, viúva, idosa, aposentada, nascida 

no dia 15/09/1924, natural da cidade de Itabuna-BA, filha de Antônio 

Chrisostomo da Silva e Brigida Maria de Jesus, portadora do RG nº 399454 

SESP/RO e inscrita no CPF nº 419.028.902-72, residente e domiciliada no 

Rancho Divino Pai Eterno, situada na Rodovia MT 344, KM 18, s/n, neste 

município de Dom Aquino-MT, por sentença proferida em 12/12/2019. 

Limites da Interdição: relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil. Causa da Interdição: Deficiente Auditiva, portadora da 

doença de Alzheimer, Epilepsia, Ulcera Varicosa Crônica, Hipertensão 

Arterial, bem como apresenta dificuldade para locomoção, sendo 

necessário o uso de bengala. Prazo da Interdição: Indeterminado. Curador 

nomeado: PAULO SILVA ALVARENGA. O prazo deste edital é do art. 755, 

§ 3º do Novo Código de Processo Civil. SENTENÇA: Vistos e etc. Cuida-se 

de Ação De Interdição Com Pedido de curatela Em Antecipação De Tutela 

ajuizada pelo MINISTERIO PÚBLICO tendo como Interditando a Sra. IZABEL 

CHRISOSTOMO DA SILVA e em favor do seu filho, SR. PAULO SILVA 

ALVARENGA, alegando, em síntese, que a idosa Izabel Chrisostomo da 

Silva apresenta séria dificuldade para se relacionar, sendo que é 

Deficiente Auditiva, portadora da doença de Alzheimer, Epilepsia, Ulcera 

Varicosa Crônica, Hipertensão Arterial, bem como apresenta dificuldade 

para locomoção, sendo necessário o uso de bengala. Segundo 

informações angariadas, a idosa Izabel Chrisostomo da Silva é totalmente 

dependente para realizar os seus cuidados diários, como banho, 

alimentação, higiene pessoal, sendo estes realizados pela esposa de seu 

filho, Sra. Marlucia Batista Costa de Alvarenga. Outrossim, extrai-se da 

prefacial que a interditanda carece de constante assistência e auxílio. Com 

lastro nestas premissas, postula a Parte Autora pela decretação de 

interdição da Interditanda. Com a inicial vieram os documentos. A tutela 

antecipada foi deferida (ID. 19881323), concedendo-se a curatela 

provisória da interditanda ao seu filho Paulo Silva Alvarenga. A interditada 

foi regularmente citada (ID. 20709354). Houve a realização de audiência 

(ID. 22449355) momento em que efetuou a entrevista da interditanda, bem 

como fora nomeada Dra. Marise Soares Guimarães de Souza como 

curadora da interditanda, igualmente, em ID. 22782500 fora apresentada 

contestação por negativa geral. Por fim, em ID. 26117181, o MPE pugnou 

pela procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de pedido formulado pelo 

Ministério Público para interdição de IZABEL CHRISOSTOMO DA SILVA. O 

entendimento predominante nos tribunais é que a ação de interdição 

possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e dos bens 

do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que o(a) 

requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório da interditanda (ID. 22449355), a mesma possui sério 

problema de discernimento. Demais disso, conforme Relatório médico 

subscrito pela Dra. Elizangela A. Arraes, paciente idosa com 95 anos, 

apresenta dificuldade para caminhar, mesmo com uso de bengala, 

dificuldade auditiva e apresenta lesão ulcerosa em membro inferior direito. 

Ademais, aufere-se do parecer psicológico que: “(…) a idosa se encontra 

residindo com seu filho Paulo e sua nora Marlúcia, onde foi possível 

verificar que a idosa é bem cuidada pelo casal, sendo dispensadas a ela 

cuidados médicos e de higiene essenciais à manutenção de sua saúde e 

qualidade de vida”. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, inciso I 

do Código Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria Helena 

Diniz, em seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, 

assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se dispensável a 

designação de audiência de instrução, bem como a designação de pericia. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição de IZABEL 

CHRISOSTOMO DA SILVA, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, a interditanda 

ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração (CC, art. 1782). Nomeio lhe curador o Sr. 

Paulo Silva Alvarenga, seu filho, aplica-se no caso o disposto no artigo 

553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o termo de curatela, 

constando às restrições acima. Em obediência ao disposto no artigo 755. 

§3, do Código de Processo Civil e no artigo 12, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente decisão no registro civil e publique-se na imprensa 

local e no diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez dias. Sem 

custas ou honorários advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega 

na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Por fim, fixo o valor de 3 (três) URH´s em favor da 

advogada nomeada em ID. 22449355. Expeça-se a competente certidão. 
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Intimem-se. Ciência ao MP. Dom Aquino-MT, 12 de dezembro de 2019. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância,expediu-se o presente Edital de Interdição, que será publicado 

por três vezes com intervalo de 10(dez) dias e afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA, digitei. DOM AQUINO, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000438-60.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA (REQUERIDO)

EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO PROCESSO n. 1000438-60.2019.8.11.0034 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua Marechal Rondon, 22, Centro, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 

POLO PASSIVO: Nome: EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Marechal Rondon, 22, Centro, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Nome: 

MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA Endereço: Rua MARECHAL RONDON, 

22, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 FINALIDADE: FAZ 

SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, de que foi decretada a Interdição EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA, 

brasileiro, incapaz, nascido no dia 17/12/1987, filho de Edson Ribeiro de 

Oliveira e Maria de Fátima Rosa Lara, natural de Nova Brasilândia/MT, 

portador do RG nº 2034923-8 SSP/ MT e CPF nº 029.315.361-21, residente 

e domiciliado na Rua Marechal Rondon, nº 22, centro, em Dom Aquino-MT, 

por sentença proferida em 24/01/2020. Limites da Interdição: relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa da 

Interdição: Deficiência mental, epiléptico e psicótico. Prazo da Interdição: 

Indeterminado. Curador nomeado: Edson Ribeiro de Oliveira. O prazo deste 

edital é do art. 755, § 3º do Novo Código de Processo Civil. SENTENÇA: 

Vistos e etc. Cuida-se de Ação De Interdição Com Pedido de curatela Em 

Antecipação De Tutela ajuizada pelo MINISTERIO PÚBLICO tendo como 

Interditando o Sr. EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA, nomeando como curador 

definitivo seu Genitor, Sr. Edson Ribeiro de Oliveira, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que Edivair Lara de Oliveira é 

deficiente mental, epiléptico e psicótico. Em tratamento psiquiátrico de 

longa data e neurológico também. Tem prejuízo da crítica, é dependente de 

terceiros e inválido para o trabalho e necessita de acompanhamento ou um 

tutor para realizar suas atividades cotidianas, não possuindo condições 

de gerir por si só os atos da vida civil. Extrai-se da prefacial que o 

interditando carece de constante assistência e auxílio. Com lastro nestas 

premissas, postula a Parte Autora pela decretação de interdição do 

Interditando. Com a inicial vieram os documentos. A tutela antecipada foi 

deferida (ID. 22422647), concedendo-se a curatela provisória do 

interditando ao seu genitor Sr. Edson Ribeiro de Oliveira. O interditado foi 

regularmente citado (ID. 23236569). Houve a realização de audiência (ID. 

26955319) momento em que efetuou a entrevista do interditando. 

Verifica-se ainda, que o advogado da requerida manifestou pela 

nomeação da Curatela definitiva em favor do genitor, igualmente, instado a 

se manifestar o MPE requereu a procedência da ação. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de 

pedido formulado pelo Ministério Público para interdição de EDIVAIR LARA 

DE OLIVEIRA. O entendimento predominante nos tribunais é que a ação de 

interdição possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e 

dos bens do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que 

o(a) requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório do interditando (ID. 26955319), o mesmo possui deficiência 

mental. Demais disso, Percebe-se do Atestado médico, subscrito pelo Dr. 

Antônio de Castro Alves (CRM-MT 1500), no qual atesta que “Edivair Lara 

de Oliveira é deficiente mental, epiléptico e psicótico. Em tratamento 

psiquiátrico de longa data e neurológico também. Tem prejuízo da crítica, é 

dependente de terceiros e inválido para o trabalho. Faz uso de vários 

psicotrópicos. CID, F71 + 640 + F20.0”. Ademais, aufere-se do parecer 

psicológico que: “Diante das informações colhidas e observações 

realizadas, percebe-se que o Sr. Edson deseja ter a curatela legal do filho 

para facilitar o acesso do mesmo a diversos serviços, além de deixar 

claro que também quer dividir a responsabilidade dos cuidados com o filho 

entre ele e a ex-esposa, mãe de Edivair. Aparentemente, o Sr. Edson 

cuida bem do filho Edvair”. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, 

inciso I do Código Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria 

Helena Diniz, em seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo 

público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, 

assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se dispensável a 

designação de audiência de instrução, bem como a designação de pericia. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição de EDIVAIR 

LARA DE OLIVEIRA, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, o interditando 

ficará privado de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração (CC, art. 1782). Nomeio lhe curador o Sr. 

Edson Ribeiro de Oliveira, seu genitor, aplica-se no caso o disposto no 

artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o termo de 

curatela, constando às restrições acima. Em obediência ao disposto no 

artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e no artigo 12, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente decisão no registro civil e publique-se 

na imprensa local e no diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez 

dias. Sem custas ou honorários advocatícios. Dou esta por publicada com 

a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento 

nº 42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Ciência ao MP. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital de Interdição, que será publicado por três vezes com 

intervalo de 10(dez) dias e afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida Torres Oliveira, digitei. DOM AQUINO, 

27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 
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acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000108-29.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RIBEIRO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000108-29.2020.8.11.0034. AUTOR: 

MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO REU: ALINE RIBEIRO DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação De Oferecimento De Alimentos 

Gravídicos C/C Tutela De Urgência De Alimentos Provisórios, proposta por 

MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO, em face de ALINE RIBEIRO 

DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. É o relatório. 

Decido. Levando em consideração a existência de outro processo (Código 

nº. 1000107-44.2020.811.0034) com as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido, restou caracterizada a litispendência. Neste 

sentido: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DEDUZIDO 

PELA ALIMENTANDA EM FACE DE SEU GENITOR. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR 

LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE. 

ALEGAÇÃO DE QUE AS PARTES DAS DEMANDAS CONEXAS ESTARIAM 

EM POLOS PROCESSUAIS DIVERSOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DA TRÍPLICE IDENTIDADE. TESE INACOLHIDA. NATUREZA 

DÚPLICE DA AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA DA PRESENTE 

DEMANDA COM OUTRA DE OFERTA DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO 

GENITOR PRECEDENTEMENTE. IDENTIDADE DE PARTES E DO PEDIDO 

APRESENTADOS NAS DEMANDAS RECONHECIDA (NCPC, ART. 337, § 

2º). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.Consabido que se constatada a 

tríplice identidade, vale dizer, coincidência entre as partes, as causas de 

pedir e os pedidos descritos em ambas as demandas, nos termos do art. 

337, § 2º, da nova Lei Instrumental, estará caracterizado o fenômeno da 

litispendência, dando azo à extinção do feito sem resolução do mérito, à 

luz do art. 485, V, também da Lei n. 13.105/15. (Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível : AC 0302629-54.2016.8.24.0005 

Balneário Camboriú 0302629-54.2016.8.24.0005) Diante do exposto, em 

face da litispendência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários. P.R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-33.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO SODRE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo n. 1000498-33.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora para que tome ciência 

acerca do laudo médico pericial complementar de Id. 29373659, para, 

querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias (Art.477, §1º CPC). 

DOM AQUINO, 6 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 06/03/2020 15:37:29

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000624-83.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTANA BARBOSA (REQUERENTE)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE 

DOM AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA LEITE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ARNALDO SILVA GALVAO (REQUERIDO)

CLEIDE CORTONESI FERREIRA (REQUERIDO)

CINTIA DANIELA SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

JOSUE DOS SANTOS COIMBRA (REQUERIDO)

APARECIDO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

DARCEDITE SOARES ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000624-83.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: RUBENS SANTANA BARBOSA, ASSOCIACAO DOS MINI E 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DOM AQUINO REQUERIDO: 

APARECIDO SOARES DE SOUZA, JOSUE DOS SANTOS COIMBRA, CINTIA 

DANIELA SOARES DE LIMA, CLEIDE CORTONESI FERREIRA, ARNALDO 

SILVA GALVAO, MARIA LUCIA LEITE DOS SANTOS, DARCEDITE SOARES 

ROCHA Vistos e etc. Cuida-se de ação de Ação Declaratória De Nulidade 

Ato E Negócio Jurídico Com Pedido De Tutela De Urgência proposta por 

RUBENS SANTANA BARBOSA e ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS 

PRODUTORES DO VALE DO DOM AQUINO (NOME DE FANTASIA: 

ASSOCIAÇÃO BELA MANHÃ), em desfavor de APARECIDO SOARES DE 

SOUZA e outros, todos devidamente qualificados nos autos. Em ID. 

29713131 tem-se a informação da desistência da ação pela parte autora 

em relação aos requeridos JOSUÉ DOS SANTOS COIMBRA, CINTIA 

DANIELE SOARES DE LIMA, CLEIDE CORTONESI FERREIRA, ARNALDO 

SILVA GALVÃO, MARIA LÚCIA LEITE DOS SANTOS e DORCEDITE 

SOARES ROCHA, bem como pelo prosseguimento do feito em relação ao 

Sr. Aparecido Soares de Souza e redesignação da solenidade retro 

designada. É o relatório. Decido. Levando-se em consideração, o 

requerimento da parte autora pugnando pela desistência da ação em 

relação aos requeridos ainda não citados, de rigor a extinção do feito sem 

resolução do mérito em relação a estes. Tendo em vista que a parte autora 

não tem mais interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito em relação aos requeridos JOSUÉ DOS 

SANTOS COIMBRA, CINTIA DANIELE SOARES DE LIMA, CLEIDE 

CORTONESI FERREIRA, ARNALDO SILVA GALVÃO, MARIA LÚCIA LEITE 

DOS SANTOS e DORCEDITE SOARES ROCHA , nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. No mais, determino o 

prosseguimento do feito somente em relação ao Requerido Sr. Aparecido 

Soares de Souza. Proceda a serventia a readequação do polo passivo da 

presente ação. Outrossim, considerando a não localização do Requerido e 

determino a redesignação da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada conforme pauta da conciliadora. Cite-se o requerido Aparecido 

Soares de Souza, dos termos da presente ação, no novo endereço 

ofertado pela parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000624-83.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTANA BARBOSA (REQUERENTE)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE 

DOM AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA LUCIA LEITE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ARNALDO SILVA GALVAO (REQUERIDO)

CLEIDE CORTONESI FERREIRA (REQUERIDO)

CINTIA DANIELA SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

JOSUE DOS SANTOS COIMBRA (REQUERIDO)

APARECIDO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

DARCEDITE SOARES ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000624-83.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: RUBENS SANTANA BARBOSA, ASSOCIACAO DOS MINI E 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DOM AQUINO REQUERIDO: 

APARECIDO SOARES DE SOUZA, JOSUE DOS SANTOS COIMBRA, CINTIA 

DANIELA SOARES DE LIMA, CLEIDE CORTONESI FERREIRA, ARNALDO 

SILVA GALVAO, MARIA LUCIA LEITE DOS SANTOS, DARCEDITE SOARES 

ROCHA Vistos e etc. Cuida-se de ação de Ação Declaratória De Nulidade 

Ato E Negócio Jurídico Com Pedido De Tutela De Urgência proposta por 

RUBENS SANTANA BARBOSA e ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS 

PRODUTORES DO VALE DO DOM AQUINO (NOME DE FANTASIA: 

ASSOCIAÇÃO BELA MANHÃ), em desfavor de APARECIDO SOARES DE 

SOUZA e outros, todos devidamente qualificados nos autos. Em ID. 

29713131 tem-se a informação da desistência da ação pela parte autora 

em relação aos requeridos JOSUÉ DOS SANTOS COIMBRA, CINTIA 

DANIELE SOARES DE LIMA, CLEIDE CORTONESI FERREIRA, ARNALDO 

SILVA GALVÃO, MARIA LÚCIA LEITE DOS SANTOS e DORCEDITE 

SOARES ROCHA, bem como pelo prosseguimento do feito em relação ao 

Sr. Aparecido Soares de Souza e redesignação da solenidade retro 

designada. É o relatório. Decido. Levando-se em consideração, o 

requerimento da parte autora pugnando pela desistência da ação em 

relação aos requeridos ainda não citados, de rigor a extinção do feito sem 

resolução do mérito em relação a estes. Tendo em vista que a parte autora 

não tem mais interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito em relação aos requeridos JOSUÉ DOS 

SANTOS COIMBRA, CINTIA DANIELE SOARES DE LIMA, CLEIDE 

CORTONESI FERREIRA, ARNALDO SILVA GALVÃO, MARIA LÚCIA LEITE 

DOS SANTOS e DORCEDITE SOARES ROCHA , nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. No mais, determino o 

prosseguimento do feito somente em relação ao Requerido Sr. Aparecido 

Soares de Souza. Proceda a serventia a readequação do polo passivo da 

presente ação. Outrossim, considerando a não localização do Requerido e 

determino a redesignação da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada conforme pauta da conciliadora. Cite-se o requerido Aparecido 

Soares de Souza, dos termos da presente ação, no novo endereço 

ofertado pela parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-76.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GRAMACHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000176-76.2020.8.11.0034. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SERGIO GRAMACHO DA SILVA Vistos e etc. 

Considerando que a parte autora não colacionou aos autos comprovante 

de recolhimento das custas, diante disso, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, por consequência extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000310-40.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000310-40.2019.8.11.0034. RECONVINTE: 

MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA RECONVINDO: EDSON RIBEIRO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO LITIGIOSA DE RECONHECIMENTO 

E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C COM GUARDA, ALIMENTOS E 

PARTILHA DE BENS proposta por MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA em 

desfavor de EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, pelos fatos e fundamentos 

expostos na prefacial. Em audiência de conciliação as partes compuseram 

acordo parcial referente ao reconhecimento e dissolução da união estável, 

no entanto, restou-se pejudicdo o acordo no que se refere a guarda, 

alimentos e partilha de bens, conforme termo de ID. 26310326. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Diante do acordo parcial 

que chegaram as partes, noticiado em ID. 26310326, faz-se mister a 

homologação. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o 

acordo parcial entabulado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes. Outrossim, 

tendo em vista que as partes não compuseram acordo em relação a 

guarda e aos alimentos devidos ao incapaz, determino o prosseguimento 

do feito. Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000310-40.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000310-40.2019.8.11.0034. RECONVINTE: 

MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA RECONVINDO: EDSON RIBEIRO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO LITIGIOSA DE RECONHECIMENTO 

E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C COM GUARDA, ALIMENTOS E 

PARTILHA DE BENS proposta por MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA em 

desfavor de EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, pelos fatos e fundamentos 

expostos na prefacial. Em audiência de conciliação as partes compuseram 

acordo parcial referente ao reconhecimento e dissolução da união estável, 

no entanto, restou-se pejudicdo o acordo no que se refere a guarda, 

alimentos e partilha de bens, conforme termo de ID. 26310326. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Diante do acordo parcial 

que chegaram as partes, noticiado em ID. 26310326, faz-se mister a 

homologação. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o 

acordo parcial entabulado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes. Outrossim, 

tendo em vista que as partes não compuseram acordo em relação a 

guarda e aos alimentos devidos ao incapaz, determino o prosseguimento 

do feito. Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000354-59.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

União-Fazenda Nacional (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS FELITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANILO MOURA SCRIPTORE OAB - PR14724 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL JAROLA SCRIPTORE OAB - PR37467 (ADVOGADO(A))

 

Código 1000354-59.2019 DECISÃO Trata-se de Carta Precatória oriunda 

da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Umuarama, Seção Judiciária 

do Paraná, com a finalidade de proceder a alienação do bem imóvel 

discriminado na Matrícula nº 9.356 (matrícula atual nº 11.879), do CRI de 

Dom Aquino/MT, avaliado em 30 de janeiro de 2019, no valor de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) o hectare, perfazendo um total de 

R$ 730.894,50 (setecentos e trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais 

e cinquenta centavos), para garantia da dívida no valor de R$ 5.517,04 

(cinco mil, quinhentos e dezessete reais e quatro centavos), atualizada 

até junho de 2019. Cumpra-se, conforme deprecado. Para tanto, NOMEIO 

como leiloeiro judicial o Sr. BALBINO LEILÕES, habilitado nos respectivos 

órgãos de classe JUCEMAT e FAMATO, e experiência funcional (art. 880, 

§ 3, CPC). Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente 

identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no 

portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 

características do bem, que serão vendidos no estado em que se 

encontram. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS 

Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados do respectivo bem (tais como: outdoors, jornais, classificados, 

internet, sites de ofertas, redes sociais etc), informando o site da internet 

e o que mais for necessário para o leilão eletrônico. O edital deve conter 

todos os requisitos estabelecidos no art. 887 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar do edital, também, que: - o bem será vendidos no estado 

de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 

interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para 

as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante arcará com os débitos 

pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 

fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 

Tributário Nacional e exceto os débitos de condomínio (que possuem 

natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da 

arrematação. - O interessado em adquirir o bem penhorado poderá 

apresentar até o início do leilão, proposta por valor não inferior ao da 

avaliação. REGRAS GERAIS DO LEILÃO Com pelo menos 05 dias de 

antecedência, o executado será intimado do leilão por meio do seu 

advogado, via DJE. Caso o executado não tenha procurador constituído 

nos autos, será intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao 

endereço constante do processo ou do sistema informatizado da Justiça, 

ou por Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses 

meios, o executado será tido por intimado pela publicação do Edital na 

imprensa oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único). O coproprietário, 

meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor 

fiduciário, promitente comprador com contrato registrado na matrícula etc) 

também deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de 

recebimento dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do 

sistema informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão. Caso 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça 

ou Carta Precatória. O leilão será eletrônico ou presencial. Todas as 

pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão 

oferecer lance, devendo o Leiloeiro observar as restrições dos incisos do 

art. 890 do CPC/2015. REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS O 

lance mínimo no leilão de BENS IMÓVEIS será de 80% (oitenta por cento) 

da avaliação (artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil/2015). A remuneração do leiloeiro será de: a) Em caso de 

arrematação, 3% a ser pago pelo arrematante; O pagamento será à vista, 

em dinheiro ou depósito bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo 

a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do exequente 

(artigo 897 do Código de Processo Civil/2015), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito, podendo, se for o caso. 

Caberá ao Leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Restando 

inviabilizada a venda direta dos bem, propostas de compra por valores 

inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação 

judicial para provimento específico. Depois de efetuado o depósito ou 

prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o 

pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução, 

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de imissão na posse, ou a carta de 

arrematação do bem imóvel, nos termos do artigo 901, §1º, do Código de 

Processo Civil/2015. INTIMEM-SE as partes e o leiloeiro nomeado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Dom 

Aquino/MT, 15 de outubro de 2019. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000354-59.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

União-Fazenda Nacional (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS FELITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MOURA SCRIPTORE OAB - PR14724 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL JAROLA SCRIPTORE OAB - PR37467 (ADVOGADO(A))

 

Código 1000354-59.2019 DECISÃO Trata-se de Carta Precatória oriunda 

da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Umuarama, Seção Judiciária 

do Paraná, com a finalidade de proceder a alienação do bem imóvel 

discriminado na Matrícula nº 9.356 (matrícula atual nº 11.879), do CRI de 

Dom Aquino/MT, avaliado em 30 de janeiro de 2019, no valor de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) o hectare, perfazendo um total de 

R$ 730.894,50 (setecentos e trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais 

e cinquenta centavos), para garantia da dívida no valor de R$ 5.517,04 

(cinco mil, quinhentos e dezessete reais e quatro centavos), atualizada 

até junho de 2019. Cumpra-se, conforme deprecado. Para tanto, NOMEIO 

como leiloeiro judicial o Sr. BALBINO LEILÕES, habilitado nos respectivos 

órgãos de classe JUCEMAT e FAMATO, e experiência funcional (art. 880, 

§ 3, CPC). Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente 

identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no 

portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 

características do bem, que serão vendidos no estado em que se 

encontram. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS 

Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados do respectivo bem (tais como: outdoors, jornais, classificados, 

internet, sites de ofertas, redes sociais etc), informando o site da internet 

e o que mais for necessário para o leilão eletrônico. O edital deve conter 

todos os requisitos estabelecidos no art. 887 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar do edital, também, que: - o bem será vendidos no estado 

de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 

interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para 

as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante arcará com os débitos 

pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 

fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 

Tributário Nacional e exceto os débitos de condomínio (que possuem 

natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da 

arrematação. - O interessado em adquirir o bem penhorado poderá 

apresentar até o início do leilão, proposta por valor não inferior ao da 

avaliação. REGRAS GERAIS DO LEILÃO Com pelo menos 05 dias de 

antecedência, o executado será intimado do leilão por meio do seu 

advogado, via DJE. Caso o executado não tenha procurador constituído 

nos autos, será intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao 

endereço constante do processo ou do sistema informatizado da Justiça, 

ou por Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses 

meios, o executado será tido por intimado pela publicação do Edital na 

imprensa oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único). O coproprietário, 

meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor 

fiduciário, promitente comprador com contrato registrado na matrícula etc) 

também deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de 

recebimento dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do 

sistema informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão. Caso 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça 

ou Carta Precatória. O leilão será eletrônico ou presencial. Todas as 

pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão 

oferecer lance, devendo o Leiloeiro observar as restrições dos incisos do 

art. 890 do CPC/2015. REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS O 

lance mínimo no leilão de BENS IMÓVEIS será de 80% (oitenta por cento) 

da avaliação (artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil/2015). A remuneração do leiloeiro será de: a) Em caso de 

arrematação, 3% a ser pago pelo arrematante; O pagamento será à vista, 

em dinheiro ou depósito bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo 

a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do exequente 
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(artigo 897 do Código de Processo Civil/2015), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito, podendo, se for o caso. 

Caberá ao Leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Restando 

inviabilizada a venda direta dos bem, propostas de compra por valores 

inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação 

judicial para provimento específico. Depois de efetuado o depósito ou 

prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o 

pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução, 

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de imissão na posse, ou a carta de 

arrematação do bem imóvel, nos termos do artigo 901, §1º, do Código de 

Processo Civil/2015. INTIMEM-SE as partes e o leiloeiro nomeado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Dom 

Aquino/MT, 15 de outubro de 2019. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000354-59.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

União-Fazenda Nacional (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS FELITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MOURA SCRIPTORE OAB - PR14724 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL JAROLA SCRIPTORE OAB - PR37467 (ADVOGADO(A))

 

Código 1000354-59.2019 DECISÃO Trata-se de Carta Precatória oriunda 

da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Umuarama, Seção Judiciária 

do Paraná, com a finalidade de proceder a alienação do bem imóvel 

discriminado na Matrícula nº 9.356 (matrícula atual nº 11.879), do CRI de 

Dom Aquino/MT, avaliado em 30 de janeiro de 2019, no valor de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) o hectare, perfazendo um total de 

R$ 730.894,50 (setecentos e trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais 

e cinquenta centavos), para garantia da dívida no valor de R$ 5.517,04 

(cinco mil, quinhentos e dezessete reais e quatro centavos), atualizada 

até junho de 2019. Cumpra-se, conforme deprecado. Para tanto, NOMEIO 

como leiloeiro judicial o Sr. BALBINO LEILÕES, habilitado nos respectivos 

órgãos de classe JUCEMAT e FAMATO, e experiência funcional (art. 880, 

§ 3, CPC). Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente 

identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no 

portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 

características do bem, que serão vendidos no estado em que se 

encontram. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS 

Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados do respectivo bem (tais como: outdoors, jornais, classificados, 

internet, sites de ofertas, redes sociais etc), informando o site da internet 

e o que mais for necessário para o leilão eletrônico. O edital deve conter 

todos os requisitos estabelecidos no art. 887 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar do edital, também, que: - o bem será vendidos no estado 

de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 

interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para 

as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante arcará com os débitos 

pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 

fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 

Tributário Nacional e exceto os débitos de condomínio (que possuem 

natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da 

arrematação. - O interessado em adquirir o bem penhorado poderá 

apresentar até o início do leilão, proposta por valor não inferior ao da 

avaliação. REGRAS GERAIS DO LEILÃO Com pelo menos 05 dias de 

antecedência, o executado será intimado do leilão por meio do seu 

advogado, via DJE. Caso o executado não tenha procurador constituído 

nos autos, será intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao 

endereço constante do processo ou do sistema informatizado da Justiça, 

ou por Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses 

meios, o executado será tido por intimado pela publicação do Edital na 

imprensa oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único). O coproprietário, 

meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor 

fiduciário, promitente comprador com contrato registrado na matrícula etc) 

também deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de 

recebimento dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do 

sistema informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão. Caso 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça 

ou Carta Precatória. O leilão será eletrônico ou presencial. Todas as 

pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão 

oferecer lance, devendo o Leiloeiro observar as restrições dos incisos do 

art. 890 do CPC/2015. REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS O 

lance mínimo no leilão de BENS IMÓVEIS será de 80% (oitenta por cento) 

da avaliação (artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil/2015). A remuneração do leiloeiro será de: a) Em caso de 

arrematação, 3% a ser pago pelo arrematante; O pagamento será à vista, 

em dinheiro ou depósito bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo 

a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do exequente 

(artigo 897 do Código de Processo Civil/2015), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito, podendo, se for o caso. 

Caberá ao Leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Restando 

inviabilizada a venda direta dos bem, propostas de compra por valores 

inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação 

judicial para provimento específico. Depois de efetuado o depósito ou 

prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o 

pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução, 

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de imissão na posse, ou a carta de 

arrematação do bem imóvel, nos termos do artigo 901, §1º, do Código de 

Processo Civil/2015. INTIMEM-SE as partes e o leiloeiro nomeado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Dom 

Aquino/MT, 15 de outubro de 2019. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33377 Nr: 136-24.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelma Gomes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte ré, através de seus 

advogados, para que tome ciência da certidão do oficial de justiça de 

ref.72 (juntada de Carta Precatória) e requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000413-47.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GERALDINE (EXECUTADO)

JOSE GERALDINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000413-47.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO EXECUTADO: ADRIANA 

GERALDINE, JOSE GERALDINI VISTOS ETC. Trata-se de Ação de 

Execução ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 

Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO, em desfavor ADRIANA 

GERALDINE e JOSE GERALDINI, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Verifica-se que em ID. 28109187 fora informado pela parte autora 

que, ante o óbito da executada, o seguro prestamista quitou o débito 

cobrado nos autos. Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e decido. 

Diante do exposto, considerando que o executado obteve por outro meio a 

extinção total da dívida, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução com resolução do 

mérito. Custas pelos executados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 
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os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000625-85.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

RUI WITECK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORDOBA FRUTO OAB - MT21244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000625-85.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 1.155,46; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano Moral]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

autora acerca da audiência designada para a data de 26/06/2020, às 

12hs20min. FELIZ NATAL, 6 de março de 2020 RICARDO SHINOHARA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83287 Nr: 668-73.2018.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE APARECIDA KARPSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO BIASSEBETI, SAFRAS 

ARMAZÉNS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: karin Priscila Zuconelli - 

OAB:23.740, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449

 Vistos.

 Indeferida a gratuidade da justiça à parte autora, determinou-se o 

recolhimento das custas, taxas e despesas judiciais (fls. 20/21). Com isso, 

a parte autora interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido 

(fls.34/37).

Sobreveio petição intempestiva da parte autora, na qual requer o 

parcelamento das custas judiciais (fls. 39 e verso).

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, e, consequentemente, o CANCELAMENTO da 

distribuição e de todos os demais atos praticados, com fundamento no art. 

321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, art. 485, inciso I, art. 290, todos 

do Novo Código de Processo Civil, c.c. o art. 165, inciso III, art. 456, § 1º, e 

art. 248, estes da CNGC e arts. 1º e 4º da Lei Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais em 

razão do cancelamento da distribuição.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80383 Nr: 1422-49.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BERNADETE PEREIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente informou que 

houve o integral pagamento do débito pela parte ré.

 Considerando a quitação do débito objeto do(a) presente ação de 

execução, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem como em honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2º, do art. 

85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Proceda-se à baixa da restrição judicial de bens da parte executada, caso 

necessário.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83287 Nr: 668-73.2018.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE APARECIDA KARPSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO BIASSEBETI, SAFRAS 

ARMAZÉNS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: karin Priscila Zuconelli - 

OAB:23.740, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes, na 

pessoa de seus advogados, acerca da sentença proferida as fls. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84605 Nr: 1532-14.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGdAB, GDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, Fabrício de Mattos - OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

na pessoa de seus advogados, acerca da sentença proferida as fls. 

28/30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84842 Nr: 1699-31.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Antonio Gorziza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isamara Andrade de Lima - 

OAB:16.035-A, Josiane Pilatti - OAB:33.611, MAURICIO VIEIRA SERPA 

- OAB:12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, Rafael Wasnieski - 
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OAB:MT/15.469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente, na pessoa de seus advogados, acerca da sentença proferida 

de fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86011 Nr: 2450-18.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, acerca da sentença proferida as fls. 51/52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49904 Nr: 656-40.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, acerca da sentença proferida as fls. 104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50511 Nr: 409-25.2011.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudine Monteiro da Silva, Manoelita Conceição 

Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloir Ribeiro, Antonia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB/MT 

2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno R. Estevam - 

OAB:OABMT - 13.539, Gilberto Pereira Ribeiro - OAB:17919/O

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes, na 

pessoa de seus advogados, acerca da sentença proferida de fls.547.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79743 Nr: 1035-34.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA CASTRO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora, conforme decisão de 

fls. 16/19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72964 Nr: 929-77.2014.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ANTONIAZANGIROLAMI DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74213 Nr: 564-86.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, acerca da sentença proferida as fls. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76040 Nr: 176-52.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, acerca da sentença proferida as fls. 69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78458 Nr: 111-23.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Moro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/O

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

expedida às fls.48 conforme código de rastreio 81120204983294 junto ao 

Juízo Deprecado. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR as 

partes interessadas para, querendo, acompanhar o cumprimento da 

missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78458 Nr: 111-23.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Moro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/O

 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

expedida às fls.51 conforme código de rastreio 81120204983388 junto ao 

Juízo Deprecado. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR as 

partes interessadas para, querendo, acompanhar o cumprimento da 

missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78458 Nr: 111-23.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Moro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/O
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 Certifico que, nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória 

expedida às fls.45 conforme código de rastreio 81120204983223 junto ao 

Juízo Deprecado. Em ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR as 

partes interessadas para, querendo, acompanhar o cumprimento da 

missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78619 Nr: 219-52.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BALIN LTDA., NORBERTO BALIM, 

LORECI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE MARIA DE 

FREITAS LEON BORDEST - OAB:9.570

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, acerca da sentença proferida as 

fls. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80007 Nr: 1187-82.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, acerca da sentença proferida as fls. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80363 Nr: 1406-95.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Berticelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, acerca da sentença proferida as fls. 70.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 79454 Nr: 810-14.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucelene Aparecida de Brito - 

OAB:20.270, Otilio Ribeiro Neto - OAB:13.332, Paulo Cesar Viecelli - 

OAB:24154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Alves de Sá - 

OAB:24654/0, Édilo Tenório Braga - OAB:MT/14.070

 Vistos.

Certifique-se a Secretaria Judicial se houve o recolhimento das custas 

para a citação da parte denunciada à lide, certificando-se eventual 

tempestividade em caso positivo.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 70401 Nr: 637-63.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias Bona Ltda - EPP, ARILDO BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP, Sandro Pissini Espíndola - OAB:MS/6.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, proceda-se às devidas retificações junto ao sistema processual 

de dados APOLO e capa dos autos para fazer constar como patrono do 

polo ativo do feito o(a) advogado(a) Haroldo Wilson Martinez de Souza 

Júnior, OAB/PE 20.366, quem deverá receber exclusivamente as 

publicações e intimações do feito.

De outro lado, INDEFIRO o pleito de desarquivamento e vista dos autos 

apresentado à fl 118 e verso, pois que não foram recolhidas as taxas de 

desarquivamento, conforme determina o art. 462, parágrafo único, da 

CNGC/MT.

Intime-se o(a) advogado(a) subscritor(a) do pedido para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher a respectiva taxa.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as respectivas baixas e anotações, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48691 Nr: 415-03.2009.811.0093

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.W MADEIRAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão do(a) Oficial(a) de Justiça à fl. 288, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 30 DE MARÇO DE 2020, 

ÀS 14H00, condicionada sua realização à manifestação da parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual interesse na 

oitiva das testemunhas.

Saliente-se que, não se tratando de testemunha arrolada pelo Ministério 

Público, Defensoria Pública ou Advogado Dativo, servidor público militar ou 

aquela que possui prerrogativas, cabe ao advogado a intimação da 

testemunha por ele arrolada, por meio de carta com aviso de recebimento, 

salvo se frustrada a tentativa ou devidamente demonstrada a 

necessidade, nos termos do art. 455, §§ 1º e 4º, do NCPC.

Caso manifestado o desinteresse na realização da solenidade, voltem-me 

os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-25.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA MARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000187-25.2020.8.11.0093 POLO ATIVO:THALITA MARIA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS DOUGLAS 

WANDERLEY TAQUES DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala 2 - 

Conciliadora Data: 17/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA SÃO 

LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 

. 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-10.2020.8.11.0093
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ITAMAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000188-10.2020.8.11.0093 POLO ATIVO:MARIA ITAMAR 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS DOUGLAS 

WANDERLEY TAQUES DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala 2 - 

Conciliadora Data: 17/04/2020 Hora: 12:15 , no endereço: RUA SÃO 

LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 

. 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84422 Nr: 1399-69.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Vanderlei Pommer 

Senn - OAB:14.810

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALBERTO DAL 

MOLIN pela prescrição em abstrato ou propriamente dita da pretensão 

punitiva do crime previsto no art. 147 do Código Penal, nos termos dos 

arts. 107, inciso IV, c.c. o 109, inciso V, e o art. 114, inciso II, todos do 

Código Penal.IV - DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de condená-lo(a) em custas 

e despesas processuais, em face do provimento específico extintivo da 

punibilidade. Caso tenha havido o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) 

indiciado(a)(s) para que informe os dados de sua conta bancária, a fim de 

que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do art. 337 do Código de 

Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC.Desnecessária a intimação 

do(a)(s) increpado(a)(s) em sentença extintiva da punibilidade ou 

absolutória, bastando a intimação do seu procurador/defensor dativo, 

apenas para esse fim, que deverá ser intimado pessoalmente para 

eventual insurgência, dispensando-se outras diligências para a 

localização pessoal ou intimação editalícia daquele(a)(s), nos termos do 

art. 1.387 da CNGC.Na ausência de procurador/defensor dativo, desde já 

lhe nomeio o(a) nobre causídico(a), Dr(a). Havnner Wilson Cardoso de 

Andrade (OAB/MT 23.089/O) apenas para esse fim. Assim, fixo os seus 

honorários em 1/5 (um quinto) URH, que deverá ser custeada pelo Estado 

de Mato Grosso.Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade 

policial.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84422 Nr: 1399-69.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Vanderlei Pommer 

Senn - OAB:14.810

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, acerca da sentença proferida as 

fls. 36.

Comarca de Guarantã do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 4/2020-DF

Designa a servidor a Michelle Beatriz Braga Severo em substituição ao 

cargo de Gestor Judiciário ocupado pelo servidor Loir Fábio da SIlva.

 Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN M.M. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais etc...

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n°. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 CONSIDERANDO que o servidor Loir Fábio da Silva, Analista Judiciário, 

Matrícula 12174, designado para exercer a função Judiciário, 

encontrar-se-á afastado no período de 05/02/2020 a 14 /02/2020 (10 dias) 

, em gozo de suas férias;

RESOLVE:

Designar a servido ra Michelle Beatriz Braga Severo, Técnica Judiciário, 

matrícula 4985, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, no 

período de 05/02/2020 a1 4/02/2020 (10 dias) .

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Publique-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 05 de fevereiro de 20 20.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 10/2020-DF

O Doutor Jean Garcia de Freitas Be zerra, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR Raquel Pereira Azambuja de Souza, matrícula n. 38459, 

portador do RG n. 25263374 e CPF n. 046.432.511-07, do cargo de 

Assessor II do Gabinete da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, 

a partir de 26/02/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte (MT), 5 de março de 2020.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000198-72.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI SANDRIN (REU)

A. D. SANDRIN - TRANSPORTES - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. JOAO 

ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB: MT8872-O acerca da Sentença prolatada 

nos autos - ID 29918330.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000202-12.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ABRAAO DUARTE SIQUEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CEZAR PROCOPIO MARTINS (AUTORIDADE COATORA)

Chefe do Indea de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

Intimação da parte autora por meio do advogado Dr. FABIO HENRIQUE 

ALVES OAB: MT0011064A, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", e ser 
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comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000197-87.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. B. (REQUERENTE)

L. V. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. 

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB: MT11858-O para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a retificação do valor da causa, para que se 

equipare à totalidade do benefício econômico pretendido e recolha as 

custas complementares de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme decisão id 29903474.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000203-94.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PRESENCE AGROPECUARIA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE 

TRÂNSITO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dra. 

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA e Dr. BRUNO IAGO VILLAS 

BOAS BORBA OAB: MT24382/O acerca da Decisão prolatada nos autos - 

ID 29879502.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000203-94.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PRESENCE AGROPECUARIA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE 

TRÂNSITO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB: MT24386/O e BRUNO 

IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB: MT24382/O, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001343-03.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. D. S. -. M. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio de seus advogados, para no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida 

a  G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000182-21.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. P. M. C. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através de seus advogados 

acerca da Sentença prolatada nos autos - ID 29725214.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000113-86.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALQUIDES DE OLIVEIRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB: MT16308-A, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-15.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JAMIL 

ALVES DE SOUZA OAB: MT12880-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000109-49.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS COSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA JOSE BATISTA DE SANTANA PINHEIRO (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB: MT0018387A, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000159-75.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO KROMINSKI (REQUERIDO)

PETRO-GENIO TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PONTES OAB - MT6181-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

Juízo da Comarca de Sinop MT (DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB: MT3150-A, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000157-08.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO ARAUJO COSTA BARBOSA OAB - PI5408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANOCA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

10ª Vara Cível da Comarca de Teresina PI (DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

ALOISIO ARAUJO COSTA BARBOSA OAB: PI5408, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80560 Nr: 2387-55.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir da Graça Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111576 Nr: 3794-86.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Daros Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102106 Nr: 2698-70.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Lemos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diana Aparecida Cenedese - 

OAB:MT/17.823, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103125 Nr: 3330-96.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Araujo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103803 Nr: 3844-49.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Lucas da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107251 Nr: 1492-84.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAULE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar impugnação a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109355 Nr: 2562-39.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSD, Tania Oliveira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111575 Nr: 3793-04.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112025 Nr: 4042-52.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT/12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15.469-A, Ricardo 

Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113689 Nr: 1055-09.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Arueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar impugnação a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114150 Nr: 1421-48.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatas Ribeiro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114202 Nr: 1472-59.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonir João Poletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114260 Nr: 1510-71.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGUIMAR ESTORARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115532 Nr: 2478-04.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33176 Nr: 2081-91.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Marta Engelmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison joreu da silva - OAB:23407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41546 Nr: 926-48.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCILENE PAREIRA RAMOS FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868/SP, FABIANA DE LIMA - OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91239 Nr: 173-52.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO TOMITAO DE ALENCAR, Renato 

Tomitam, JOSCELINA MARIA TOMITAM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES

Gustavo R. Góes Nicoladelli, Fabiula Muller Koenig, para que providencie 

junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) diligência 

(s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118933 Nr: 4737-69.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA RODRIGUES DA FONSECA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120125 Nr: 5467-80.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora pra no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

nos autos. Caso requeira diligencia para cumprimento por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 45-03.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDL, DIRACY DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82839 Nr: 2173-30.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39767 Nr: 1968-69.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Pereira da Silva, AdSCB, JdSCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41564 Nr: 944-69.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONSAGA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42000 Nr: 1380-28.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para apresentar impugnação a 

contestação no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000198-72.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI SANDRIN (REU)

A. D. SANDRIN - TRANSPORTES - ME (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000198-72.2020.8.11.0087. AUTOR(A): BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA REU: A. D. SANDRIN - TRANSPORTES - ME, SIDINEI 

SANDRIN Vistos, etc. Em análise aos fólios, percebo que a parte 

requerente informa a desistência da demanda, pugnando pela 

homologação desta, nos moldes do art. 485, inciso VIII, do CPC. Nesta 

senda, considerando que não houve a apresentação de resposta, não 

incide a norma prevista no §4º, do art. 485, do CPC, que dispõe: “§4º 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”, tornando dispensável o consentimento da parte 

requerida. Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VIII, do CPC. Sem custas. Sem 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 6 de março de 
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2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-20.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DE MELO IGNACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida/requerida para, caso queira, apresentar as 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000575-14.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 

07/05/2020 às 15:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-83.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCELO DA CUNHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 07/05/2020 

às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-31.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESIA MUNIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 07/05/2020 

às 16:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-29.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 

07/05/2020 às 16:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-29.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 

07/05/2020 às 16:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-92.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA DE PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 07/05/2020 

às 17:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-14.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA APARECIDA PEDROZO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 21/08/2019 

às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010257-15.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLOVIS BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO MASTTER COM DE PECAS E VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do exequente para que apresente o valor atualizado da dívida, 

descontando o valor de mercado do bem adjudicado e valor bloqueado via 

BANCEJUD, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115820 Nr: 2669-49.2018.811.0087

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 Considerando que o Ministério Público concorda com a contraproposta 

apresentada pela autora do fato, homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação penal, nos seguintes termos:

a) A autora do fato realizará o pagamento de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), que serão divididos em 02 (duas) parcelas mensais, no 

valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), cada uma. A primeira 

parcela será paga até um mês após a data da intimação da autora do fato, 

e a última até o dia 29 (vinte e nove) do mês subsequente;

b) Os valores serão destinados ao Conselho de Segurança Pública de 

Guarantã do Norte/MT (CONSEG), CNPJ: 28.803.190/0001-02, mediante 

depósito na conta única deste juízo e posterior transferência, a pedido de 

representante com poderes, conforme processo número 

1878-46.2019.811.0087, código 123611;

c) A autora do fato compromete-se a buscar a secretaria deste Juizado 

Especial para retirar as guias de pagamento;

d) Os comprovantes de pagamento deverão ser apresentados na 

secretaria deste Juizado para comprovarem o cumprimento desta 

transação penal.

 Por consequência, determino que fiquem os autos aguardando o 

cumprimento da transação, ficando ressalvado, no entanto, o retorno ao 

status quo ante em caso de inadimplemento.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL. TRANSAÇÃO PENAL. 

EXIGÊNCIA DO ATO IMPUGNADO DE QUE A HOMOLOGAÇÃO OCORRA 

SOMENTE APÓS O CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO PACTUADA: 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO À HOMOLOGAÇÃO ANTES DO 

ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ACERTADAS. POSSIBILIDADE DE 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO OU DE PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL.

 I. Consubstancia constrangimento ilegal a exigência de que a 

homologação da transação penal ocorra somente depois do adimplemento 

das condições pactuadas pelas partes.

II. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a transação 

penal deve ser homologada antes do cumprimento das condições objeto 

do acordo, ficando ressalvado, no entanto, o retorno ao status quo ante 

em caso de inadimplemento, dando-se oportunidade ao Ministério Público 

de requerer a instauração de inquérito ou a propositura de ação penal. 

Ordem concedida. (HC 88616 / RJ - RIO DE JANEIRO HABEAS CORPUS 

Relator: Min. EROS GRAU Julgamento: 08.08.2006 Órgão Julgador: 

Segunda Turma, STF DJ 27.10.2006).

Sendo cumprida, certifique-se, fazendo conclusão dos autos para 

extinção da punibilidade.

 Caso contrário, havendo descumprimento, intime-se a parte para 

apresentar justificativa, após, ao Ministério Público.

Determino ainda, seja registrada a presente transação em livro próprio, 

para os fins do §4° do art. 76, da Lei 9.099/95, ou seja, que o benefício ora 

concedido não importará em reincidência, mas o beneficiado ficará 

impedido novamente de ser agraciado com a mesma benesse pelo prazo 

de 05(cinco) anos.

 Intime-se a autora do fato acerca dos termos da transação penal, bem 

como para que compareça à secretaria deste Juizado Especial para retirar 

as guias de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91676 Nr: 470-59.2015.811.0087

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leila da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA 

- OAB:13832/MT

 Logo, de rigor a improcedência do pleito condenatório. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO a acusada 

MARIA DOS SANTOS SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal. Sem condenação em custas e honorários. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28148 Nr: 2356-11.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silmara de Oliveira Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Moveis - Eletro Moveis Nunes Ltda, Denise 

Nunes da Silva, Danielli Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angélica Alves Tetilia - 

OAB:OAB/SP 191.621, Cristiano Monteiro Baggio - OAB:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) SANDRA MARA DI GIULIO BOHAC para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34876 Nr: 1311-47.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Arrais de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT, Kenia Marlova Forgiarini - OAB:16610/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a parte executada apresentou resposta ao 

mandado de intimação de ref:119, juntando petição aos autos, vide 

ref:126. Sendo assim, em cumprimento ao item 3 da decisão de ref:115, 

intimo a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do presente feito.

 Guiratinga - MT, 5 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63693 Nr: 422-20.2019.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jaqueline Freitas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Mariano Leite Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a parte autora foi cientificada através de seu 

advogado, acerca da certidão de ref.11, conforme disponibilizado no DJE 

nº 10660, de 21/01/2020 e publicado no dia 22/01/2020. Sendo assim, em 

cumprimento ao Item 4 da Decisão de ref.4, intimo a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do presente feito.

 Guiratinga - MT, 5 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67695 Nr: 1761-14.2019.811.0036

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS, JKSN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21051-B/MT, Aquila Veiga Montoro - 

OAB:27.245/O, Mário Cesar Crema - OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte Autora Ilário Nilson para que 

apresente, por meio de seus causídicos, Impugnação à Contestação de 

ref. 32, de acordo com Termo de Audiência de ref. 29.

Guiratinga - MT, 5 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34795 Nr: 1267-28.2014.811.0036

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista Gonçalves, Fátima Figueiredo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao item 2 da sentença de ref:71, 

intimo as partes autoras, através de seu advogado cadastrado neste 

processo virtual, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), 

efetuem o pagamento das custas processuais constantes do cálculo de 

ref:74, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do 

Provimento 40/2014 CGJ.

Guiratinga - MT, 5 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37438 Nr: 802-82.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Freitas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Thalles Felipe 

Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o réu, ora apelante, através de seu 

procurador, para que ofereça as razões recursais no prazo de 08 ( oito) 

dias, conforme Decisão de ref. 95.

Guiratinga - MT, 5 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 1746-45.2019.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Tesouro - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helma Costa Talon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT, Kenia Marlova Forgiarini - OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15133/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para que informem e justifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, ou manifestem pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias.

Guiratinga - MT, 5 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53664 Nr: 3501-75.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Fernandes Costa, Lucas Silva dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu Lucas Silva dos Santos 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação nos 

autos.

Guiratinga - MT, 9 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60446 Nr: 2471-68.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Valença de Sousa - 

OAB:, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifique as provas que pretende produzir, caso queira, 

ou pugne pelo julgamento antecipado do mérito.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53664 Nr: 3501-75.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Fernandes Costa, Lucas Silva dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que na ocasião da emissão da certidão de ref.63, o 

advogado do réu Lucas Silva dos Santos não estava habilitado nos autos, 

e desta forma não foi possível expedir a intimação via DJE. Neste sentido, 

foi procedido o cadastro do patrono Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes – 

OAB/MT 15.61 na presente data no Apolo Eletrônico, consoante dados da 

procuração juntada em 22/02/2018 Ref: 13. Assim sendo, intimo a defesa 

do réu Lucas Silva dos Santos para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação nos autos.

Guiratinga - MT, 6 de março de 2020.

Oficial Escrevente

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0000301-69.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 0000301-69.2020.8.11.0096. REQUERENTE: 

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA REQUERIDO: EURICO FRANCISCO 

GARCIA GALHO 1) Sem delongas, haja vista que o dispêndio com o 

cumprimento do ato deprecado foi maior que o previsto pela parte 

requerente, DETERMINO que seja complementado, em 05 dias, o valor da 

diligência do senhor oficial de justiça, conforme por ele solicitado na 

certidão de Id. n. 29800140. 2) SOMENTE após o cumprimento do item 1, 

tendo em vista que já foi cumprida a ordem deprecada, a teor da certidão 

de Id. n.º 29800140, RESTITUAM-SE o processo à origem, com as 

anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Cumpra-se. Às procidências. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-17.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DESPACHO Processo: 

8010095-17.2016.8.11.0096. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1) Sem delongas, ante 

hipossuficiência alegada pela parte autora, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. 2) RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43 da Lei 9.099/95, visto que preenchidos os requisitos. 

3) Considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões, 

observadas as formalidades legais, REMETA-SE o processo à Turma 

Recursal, consignando os nossos cumprimentos. Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-05.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUSORENE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DESPACHO Processo: 

1000050-05.2018.8.11.0096. REQUERENTE: CLAUSORENE SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1) De antemão, verifico que 

a ata de audiência de Id. n.º 13424342 não está assinada pelas partes, 

uma vez que a ata juntada no Id. n.º 13424438 não corresponde a este 

feito, o que deve ser corrigido, de modo que DETERMINO a secretaria 

deste juízo, em contato com o conciliador da época, promova a juntada da 

sobredita ata em PDF. 2) Ademais, DETERMINO que seja riscado a ata de 

audiência e documentos de Id. n.º 13424438, haja vista que não dizem 

respeito a este processo. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem 

demora, para demais deliberações. Cumpra-se, servindo a presente, no 

que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-20.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DO CARMO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DESPACHO Processo: 

1000049-20.2018.8.11.0096. REQUERENTE: LUCIANE DO CARMO 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1) 

De antemão, verifico que foi designada audiência de conciliação no 

presente feito para o dia 21/05/2018, conforme designação automática do 

sistema PJE e carta de citação de Id. n.º 12548931, porém não há no 

presente feito qualquer ata de audiência juntada, de modo que DETERMINO 

que a secretaria deste juízo, em contato com o conciliador da época, 

promova a juntada da sobredita ata em PDF ou certifique se não tiver 

ocorrido a audiência. 2) Após, INTIMEM-SE as partes em 05 dias, para 

informar se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente e FAÇAM-ME o processo concluso para designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. Cumpra-se, servindo 

a presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-15.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

1000114-15.2018.8.11.0096. REQUERENTE: ROSA SANTANA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc 1) Chamo o 

feito, para DETERMINAR que seja regularizada a representação 

processual da parte autora, visto que ela não é pessoa alfabetizada, 

conforme se extrai do documento de Id. n.º 13878913, de modo que a 

procuração por ela outorgada deve ser feita por instrumento público, o 

que não é o caso, uma vez que a procuração de Id. n.º 13878932 foi 

confeccionada por meio de instrumento particular. Nesse passo, o artigo 

105 do Código de Processo Civil dispõe que a procuração geral para o 

foro será confiada por instrumento público ou particular, assinado pela 

parte outorgante. No entanto, o analfabeto não pode outorgar poderes por 

meio de procuração particular, devendo fazê-lo por meio de instrumento 

público, conforme exegese do artigo 215, § 2.º do Código Civil. Ademais, 

verifico que a procuração que acompanha a incial foi realizada por meio 

de instrumento parciluar, tratando-se de vício referente a pressuposto 

processual subjetivo relativo à parte, alusivo à sua capacidade 
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postulatória, porém sanável. Todavia, caso não seja corrigido acarreta a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono o seguinte 

julgado, com destaques em negrito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

USUSCAPIÃO. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTROGADA 

POR INSTRUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE, VÍCIO NÃO 

SANADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por 

analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 

215, § 2.º, e 654 do Código civil, sendo insubsistente documento firmado 

com mera impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, 

analfabeta, não regularizou sua representação processual no prazo 

assinado pelo relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do 

artigo 76, § 2º, I do Novo CPC”. (TJ-MG-AC: 10521160114331001 MG, 

Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da 

Publicação: 08/07/2019) Assim, averiguado a ausência de incapacidade 

ou irregularidade da representação da parte, o julgador suspenderá o 

processo e concederá prazo razoável para que seja sanado o vício, a 

teor do que dispõe o artigo 76 do CPC. 2) Isto posto, INTIME-SE a 

requerente para regularizar a representação processual, em 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 319, 320, 321, 

330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) 

Promovida a regularização indicada, INTIMEM-SE as partes em 10 dias, 

para informar se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. 4) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME o processo concluso 

para julgamento antecipado da lide ou designação de audiência, conforme 

o caso. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-85.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DELFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

1000066-85.2020.8.11.0096. AUTOR: CLAYTON DELFINO REU: BANCO 

PAN Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. DECIDO. 1) Preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus 

termos. 2) DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da situação de hipossuficiência da 

parte autora em relação à parte requerida. 3) Almeja a parte requerente a 

concessão de tutela de urgência de seu pedido, para que a requerida 

retire o seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que 

os valores cobrados pela empresa requerida é oriunda de um cartão de 

crédito que o autor não havia solicitado e logo foi requerido o 

cancelamento, o que não foi providenciado pela empresa, sendo indevida 

a sobredita cobrança. 4) Em que pesem os diversos documentos juntados 

pelo parte requerente, entendo imprescindível ouvir a parte contrária. 

Assim sendo, POSTERGO a análise do pleito liminar até a oitiva da parte 

requerida, uma vez que o pleito de tuela de urgência poderá ser concedido 

a qualquer momento, se a parte nele insistir. 5) Analisando os autos, 

entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 6) Assim, 

MANTENHO a audiência de CONCILIAÇÃO designada pelo sistema 

eletrônico do PJE no Id. n.º 29865188 para o dia 17 de abril de 2020, às 

9h00min, a ser realizada pela conciliadora deste juízo. 7) CITE-SE e 

INTIME-SE a parte reclamada para comparecer ao ato processual, com 

cópia do pedido inicial, consignando a advertência de que, não 

comparecendo, CONSIDERAR-SE-ÃO verdadeiras as alegações iniciais e 

será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). 8) 

INTIME-SE a parte requerente para também comparecer à audiência, 

advertindo-a de que a ausência injustificada resultará na extinção do 

processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, 

CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8009999-65.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA NAZARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ADÃO HENS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

8009999-65.2017.8.11.0096. REQUERENTE: ANDRELINA NAZARIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JOÃO ADÃO HENS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de ação indenizatória para reparação de danos morais promovida 

por ANDRELINA MAZARIA DE OLIVEIRA em face de JOÃO ADÃO HENS, 

devidamente qualificada. Apresentada contestação no Id. n.º 5854515, 

sendo alegado preliminarmente o seguinte: a) o sobrestamento do feito, 

uma vez que os fatos alegados devem ser averiguados em ação; b) a 

inépcia da inicial visto que a parte requerente não deixou claro quais as 

expressões ofensivas teriam sido dito. Réplica à contestação apresentada 

no Id. 942230, rebatendo todos os pontos nela alastrado. 1) DO 

SOBRESTAMENTO DA AÇÃO Sustentado pelo requerido que a ação em 

questão deveria ser sobrestada até que seja julgada a queixa-crime de n.º 

1616-74.2016.811.0096, Cód. 81058, para fim de averiguar eventual 

conduta delituosa do requerido, visto que os fatos alegados no presente 

feito são os mesmo discutidos na queixa-crime. Cumpre esclarecer, que a 

responsabilidade cível é independente da criminal, conforme se extrai do 

artigo 935 do Código Civil, de modo que a existência de uma ação penal 

que discuta algum fato também discutido na esfera civil, não enseja a 

suspensão da ação, visto que são esferas distintas e independentes 

entre si. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgado, abaixo transcritos, 

com destaques em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO SOB ALEGAÇÃO DA 

PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A AÇÃO CIIVL E A AAÇÃO PENAL. 

INDEFRIMENTO PELO JUÍZO A QUO. RESPONSABILIDADE CIVIL, EM 

REGRA É INDEPENDENTE DA CRIMINAL (ART. 935 DO CC/02). 

MANUTENÇÃO DO DECISIUM. 1 É, principio elementar a independência 

entre as esferas cíveis e criminais , podendo um mesmo fato gerar ambos 

os efeitos, não sendo, portanto, obrigatória a suspensão do curso da 

ação civil até o julgamento definitivo daquela de natureza penal; 2. Dessa 

forma, o magistrado não vislumbrou a chamada prejudicialidade externa 

entre a ação civil e a ação penal e indeferiu a suspensão do feito; 3. O 

STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude 

de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao 

juízo local aferir à plausibilidade da suspensão consoante as 

circunstancias do caso concreto. Precedentes. 4. Desprovimento do 

Recurso, nos termo do voto do Relator”. (TJ-RJ-AI : 

00665617420188190000, Relator: Des (a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE 

PINTO, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA 

CÍVEL); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – RESPONSABILDIADE CIVIL INDEPENDENTE DA CRIMINAL 

– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. A responsabilidade civil, nos 

termos daquilo que estabelece o artigo 935 do Código Civil, é independente 

da criminal. Não havendo risco de decisões conflitante, a suspensão da 

ação civil constitui mera faculdade do juiz. (TJ-MG-AI: 

10111120007591001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de julgamento: 

27/03/2014, Câmaras Cíveis/15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

04/04/2014). Nesse passo, não vislumbro no presente feito qualquer 

prejuízo no seguimento do feito, contrário disso, o suspenção sim poderia 

ferir a razoável duração do processo, elencado no artigo 5.º, inciso 
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LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, visto que 

desnecessária in casu, de modo que RECHAÇO a preliminar para 

AFASTAR o pedido de sobrestamento do feito ante a existência de ação 

criminal, haja vista que a sua existência não enseja a suspensão de ação 

civil em curso. 2) DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL A parte requerida alega 

que a inicial não informa com clareza quais as expressões o requerido 

utilizou para supostamente ofender a requerente, uma vez que ela 

sustenta que o requerido utilizou expressões difamatórias e palavras 

ofensivas à sua reputação, o que está evidentemente claro na exordial, da 

qual decorre a lógica dos fatos e o pedido de indenização formulado, 

podendo ser citada “cadela”, não sendo levado em consideração por este 

juízo outras expressões que não foram citadas na inicial, até mesmo 

porque o pedido de indenização ora requerido não se pauta somente na 

hipótese de ter sido deflagrada expressões vexatória e sim a todo 

contexto narrado na inicial como o fato de possíveis “socos na mesa na 

presença de outras pessoas e em ambiente público”. Desse modo, 

colaciono o seguinte julgado, com destaques em negrito: “ACIDENTE DE 

TRÂNSITO”. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. 

Decreto de extinção do feito (arts. 330, I, §1.º, c/c 485, i, do CPC). 

Descabimento. Inexistência de inépcia da petição inicial. Pedido e causa de 

pedir evidenciados. Prosseguimento do feito determinado. Sentença 

anulada. RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP-AC: 10086870220178260309 SP 

10008687-02.21017.8.26.0309, Relator: Alfredo Attié Data de julgamento: 

11/07/2016, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

11/07/2019); “PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE 

INÉPCIA DA INICIAL. 1. Não há inépcia se, ainda que de forma resumida e 

mínima, a parte autora indica os fundamentos jurídicos do pedido 

permitindo que da narração dos fatos de alcance a conclusão pretendida, 

como no caso dos autos. 2. Apelação provida. Sentença anulada, 

determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular 

p r o c e s s a m e n t o  e  j u l g a m e n t o  d o  f e i t o .  ( T R F - 1 - A C : 

00565691620144019199, Relator: JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV), Datada de Julgamento: 04/02/2015, SEGUNDA TURMA, 

data de publicação: 03/03/2015). Assim, não vislumbro no presente feito a 

arguida inépcia da inicial, de modo que a AFASTO. 3) Superadas as 

questões preliminares, DECLARO SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução. 4) Acerca da produção de provas, entendo 

imprescindível a produção de prova testemunhal requerida pela autora na 

exordial e pelo requerido na contestação, bem como a colheita do 

depoimento pessoal das partes. 5) Assim sendo, consoante o disposto no 

artigo 756 do CPC, FIXO os seguintes pontos controvertidos: a existência 

de dano moral; é o seu quantum. 6) DESIGNO audiência de instrução para 

o dia 03 de junho de 2020, às 14h00min, a ser realizada por essa 

subscritora, para tanto, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol 

de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 7) AGUARDE-SE 

a realização da solenidade. Cumpra-se, servindo a presente, no que 

couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010089-15.2013.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTTO & CLAMER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010089-15.2013.8.11.0096. EXEQUENTE: BIOTTO & CLAMER LTDA - ME 

EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração aviado no Id. n.º 19197366, por BIOTO CLAMER - ME em face 

do r. despacho proferido no Id. nº 18782550. Alegado que a r. decisão é 

omissa, visto que o recurso foi recebido no efeito devolutivo, de modo que 

requer vinculação dos valores e que seja expedido. Impugnação aos 

embargos de declaração apresentada no Id. n.º 20987976, visto que não 

há no r. despacho qualquer omissão ou contradição. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. 1) Tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos 

no prazo legal, RECEBO-OS para análise, a teor do artigo 1.022, inciso I e 

II, do Código de Processo Civil. De antemão, importante enfatizar que os 

embargos de declaração, têm como precípua finalidade complementar 

decisões e sentenças, integrando-as para fim de suprimir omissão, 

obscuridade, contradição e erro material. Decisão omissa é aquela que 

deixa de analisar um ou mais pedidos requeridos pelas partes; ou deixa o 

juízo de se pronunciar sobre matéria de ordem pública. Por outro lado, a 

obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, quanto a sua redação, 

deixando dúvidas quanto a sua substância. A contradição por sua vez é 

aquela em que a decisão trata de duas ou mais conjecturas incompatíveis. 

Já o erro material caracteriza-se por erros não afetos ao conteúdo 

decisório da sentença, apenas no que se diz respeito aos dados dela, 

como por exemplo, qualificação das partes. Sustentado pelos 

embargantes, que existe na r. despacho omissão, o que não se vislumbra 

no presente feito, o que pretendo o exequente é a reforma do r. 

despacho, fim para o qual não se destina os embargos. De todo modo, o 

levantamento dos valores pretendidos não será possível. Malgrado o 

recurso não tenha atribuído efeito suspensivo ao cumprimento de 

sentença, o levantamento dos valores é objeto do recurso, do qual não 

transcorreu o prazo recursal, o que não traz prejuízos ao exequente, visto 

que os valores já se encontram depositados, de modo que se encontra 

segura a execução. Nesse passo, a questão que envolve erro ou acerto 

do Juízo sobre a apreciação do pedido, deve ser vindicada pelo recurso 

singular adequado, sob pena deste juízo se tornar revisor das suas 

próprias decisões, conforme entendimento sedimentado pelos tribunais, 

destacando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo 

transcrito, com destaques em negrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o julgado 

não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade 

ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual inviável o seu 

exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, não se constata 

nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma 

vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que 

a contradição revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um 

mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes apontam contradição 

do feito embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a 

respaldar a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração 

rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 

31/08/2015). Ademais, “também não se cogita contradição da decisão com 

que foi aferido no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na 

hipótese, está se permitindo critério de valoração probante, e não de 

antagonismo no conteúdo decisório – situação que se encarta em análise 

de eventual error in judicando, possibilidade não albergada pelos 

embargos de declaração“ (STJ, Resp 1099820/SP, 3ª T., rel. Min. Massami 

Uyeda, j. 03.03.2011, DJe 17.03.2011). Portanto, qualquer irresignação do 

interessado em relação ao r. despacho prolatada deve ser objeto de 

recurso cabível à espécie, uma vez que a via ora eleita não se mostra 

adequada para tanto. 2) Isto posto, RECEBO os presentes e tempestivos 

embargos declaratórios, preenchidos os demais pressupostos recursais, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, uma vez que não há omissão, obscuridade 

ou contrariedade no r. despacho, de modo a MANTÊ-LO nos termos tais 

quais estão lançados. 3) CUMPRA-SE integralmente o r. despacho de Id. 

n,º 18782550, de modo a REMETER o processo à Turma Recursal. 4) 

DEFIRO a juntada de instrumento procuratório e substabelecimento de Id. 

n.º 20988245. Anote-se para fim das intimações de estilo. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, 
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NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura digital Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000170-27.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA BENEDITA DE SENA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000170-27.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: ELZA BENEDITA DE SENA 

SANTOS Vistos etc. Considerando o termo de acordo e o respectivo 

comprovante de pagamento juntados aos autos, INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar e requerer o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 05 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000877-92.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Autos nº 1000877-92.2019.811.0027 Vistos. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita (ID 27467127). 

Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade. CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Código de Processo Civil). Desde 

logo, com fundamento do art. 438, II, do CPC, REQUISITO as cópias de 

todos os procedimentos administrativos correspondentes ao pedido de 

aposentadoria rural por idade postulado pela parte autora. Decorrido o 

prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito. INTIME-SE. CITE-SE. 

Itiquira-MT, 16 de dezembro de 2019. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 51184 Nr: 2216-74.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florêncio Fernando Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O

 Processo nº 2216-74.2017.811.0027 (Código 51184)

Vistos, etc.

Tendo em vista de que o Parquet propôs ao denunciado a suspensão 

condicional do processo, nos termos manifestados presentes nos autos, 

DESIGNO a data de 18/03/2020, às 16h00min para audiência de 

suspensão condicional do processo, sendo que o acusado deverá 

comparecer acompanhado de advogado, pois, caso contrário, sua defesa 

será patrocinada por advogado nomeado por este juízo.

Na oportunidade da audiência acaso se verifique preencher os requisitos 

legais será ofertado o sursis processual nos termos da cota Ministerial.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63681 Nr: 840-82.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON PEREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Processo nº 840-82.2019.8.11.0027 (Código 63681)

Decisão.

 Vistos, etc.

Trata-se de denúncia oferecida em face de Ademilson Pereira Campos, 

imputando-lhe a pratica do crime previsto nos artigos 12 da Lei n° 

10.826/03.

Ante a existência dos requisitos formais e materiais da denúncia (artigo 41 

do Código de Processo Penal), ou seja, há prova da materialidade e 

índicos suficientes de autoria, RECEBO a denúncia nos seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante advogado, responda a acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando testemunhas pertinentes, 

sob pena de preclusão, nos termos do artigo 396-A do CPP.

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não 

constituir defensor, DETERMINO QUE SEJA NOMEADO DEFENSOR 

PÚBLICO para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.

Promova-se a juntada dos antecedentes criminais do denunciado, 

conforme solicitado pelo Ministério Público, comunicando-se, também, ao 

Distribuidor e ao Instituto de Identificação Criminal o recebimento desta 

denúncia, para que conste dos respectivos registros, alimentando-se, 

ainda, o banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais.

Tendo em vista de que o Parquet propôs ao denunciado a suspensão 

condicional do processo, nos termos manifestados presentes nos autos.

CITE-SE o acusado, cientificando-o do teor da denúncia, INTIME-SE o 

acusado para comparecer a audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, o qual deverá manifestar se aceita as condições 

impostas pelo Ministério Público. Para tanto, DESIGNO a audiência para o 

dia 18/03/2020 às 16h30min.

Ciência ao ministério Púbico

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41496 Nr: 2159-27.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16330/MT, Wendell Pereira de Melo - 
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OAB:16628-E/MT

 Processo nº 2159-27.2015.8.11.0027 (Código 41496)

Vistos etc.

Considerando a adequação de pauta de audiências deste juízo, redesigno 

audiência de instrução e julgamento outra designada, para o dia 

19/03/2020, às 14h30min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37110 Nr: 265-16.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Edina Ribeiro Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pereira Neto - 

OAB:5613/MT

 Audiência de instrução dia 20/03/2020, às 13h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42902 Nr: 410-38.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN LOUIS MAIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia de Freitas Stein, Ricardo de Souza 

Moura, Vinicius Cesar de Freitas Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO MARQUES DIAS 

JUNIOR - OAB:6398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton de Sousa Bastos 

Júnior - OAB:18974-GO, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:17880/A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 364, §2º CPC).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8683 Nr: 913-74.2007.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Baleeiro de Moraes, Leobino Baleeiro 

de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDETE BALEEIRO DE MORAES, Rg: 

1369466-9, Filiação: Maura Aparecida Pereira de Liceras e Leobino 

Baleeiro de Moraes, data de nascimento: 11/06/1980, brasileiro(a), natural 

de Pedra Preta-MT, tratorista e atualmente em local incerto e não sabido 

LEOBINO BALEEIRO DE MORAES, Rg: 018.272, Filiação: Madalena Ferreira 

de Moraes e Julio Baleeiro, data de nascimento: 19/11/1955, brasileiro(a), 

natural de Rosália-SP, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS RÉUS acima qualificados para 

comparecerem à audiência designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Instrutória 

que se realizará no dia 19/03/2020, às 16:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Considerando a adequação de pauta de audiências 

deste juízo, redesigno audiência de instrução e julgamento outra 

designada, para o dia 19/03/2020, às 16h00min.Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIULA RIBEIRO DE 

MOURA, digitei.

Itiquira, 05 de março de 2020

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor (a) Judiciário (a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31242 Nr: 1082-85.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Donizete Ribeiro, Marcos Eduardo da 

Silveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO GOMES - 

OAB:126759, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334, Odair Donizete 

Ribeiro - OAB:109334/SP

 Certifico que foi designado o interrogatório dos réus e oitiva de 

testemunha na comarca de Santa Fé do Sul-SP para o dia 25/03/2020 às 

17 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63291 Nr: 637-23.2019.811.0027

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Janio Severino Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLIMAR BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:25801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido promovido por JÂNIO 

SEVERINO MARTINS, o qual pugna pela devolução de equipamentos de 

som.

 Em ligeira síntese, o requerente informa que é músico e que na data de 

16/09/2018 estava realizando um show nesta cidade, quando em 

diligências da Polícia Militar e Ambiental, foi verificado que o requerente 

possuía um mandado de prisão em aberto, sendo conduzido para a 

delegacia de polícia e seu equipamento de som foi posteriormente 

recolhido e encaminhado ao fórum local, contudo o requerente necessita 

da referida aparelhagem, a fim de que sua esposa possa locá-la.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela improcedência do 

pedido (ref. 16), considerando que a Lei 9.605/98 define como regra, o 

perdimento dos instrumentos do crime, no caso dos autos, a aparelhagem 

de som, assim como porque, em caso de eventual sentença condenatória, 

os referidos bens interessariam à execução, além da não comprovação 

da propriedade, requerendo, ao final, o perdimento dos instrumentos 

sonoros e a consequente doação à entidade educacional do município.

É o breve relatório.

 Decido.

 O Código de Processo Penal trata da restituição das coisas apreendidas 

nos artigos 118 a 124.

A regra geral vem disposta no mencionado artigo 118 do CPP, nestes 

termos:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas quando interessarem ao 

processo”.

Todavia, o artigo 120, caput, complementando o assunto quanto à 

restituição de bens, traz que, para se restituir o bem apreendido exige-se, 

portanto, a certeza quanto à legitimidade de quem o reclama para 

recebê-lo:

 “Art. 120 - A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante”.

APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS - 

FALECIMENTO DO PRIMITIVO POSTULANTE - PEDIDO DE INGRESSO NA 

AÇÃO POR PARTE DE SUPOSTA VIÚVA - NÃO-COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE ESPOSA - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO OU 

QUALQUER OUTRO MEIO HÁBIL A COMPROVAR O VÍNCULO 

MATRIMONIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DOS BENS 

APREENDIDOS - INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL 

ESCLARECENDO QUE OS OBJETOS SERIAM PERICIADOS - DEFERIMENTO 

DA RESTITUIÇÃO POR PARTE DO MAGISTRADO A QUO - 

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em 

pedido de restituição de coisas apreendidas, ao deferir a devolução, deve 
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o magistrado atentar para que esta se dê em conformidade com a lei, isto 

é, que os bens não sejam mais necessários ao deslinde do crime e que 

sejam restituídos à pessoa devidamente identificada como seu legítimo 

proprietário. A prova eficaz para comprovar a união matrimonial é a 

certidão de casamento, e, na sua falta, documento hábil que não deixe 

dúvidas sobre a relação conjugal. (Ap 42949/2004, DES. PAULO INÁCIO 

DIAS LESSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/06/2005, 

Publicado no DJE 13/06/2005).

Consoante consta dos autos, não há qualquer prova inequívoca que 

demonstre que a propriedade dos equipamentos de som apreendidos seja 

do requerente e, por esta razão, INDEFIRO, o pedido de restituição 

pretendido pelo Requerente, o que não obsta, ao final da ação penal, seja 

restituído o bem ao seu legitimo proprietário.

Em tempo, igualmente INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de 

decretação de perdimento e doação da aparelhagem de som, tendo em 

consideração que, em caso de eventual sentença condenatória de 

reparação de danos ambientais, os referidos bens constituem garantia da 

reparação civil.

Decorrido prazo sem interposição de recurso, ao arquivo com as devidas 

cautelas.

INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público.

 Itiquira/MT, 23 de outubro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000524-52.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - PR22129-O (ADVOGADO(A))

SMITH ROBERT BARRENI OAB - PR42943 (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS OAB - PR15348-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000524-52.2019.811.0027 -SENTENÇA- Vistos. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por BANCO 

CATERPILLAR S/A, em face do AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, Sr. Pedro Fernandes de 

Camargo (matrícula nº 847449528), todos devidamente qualificados, 

objetivando, em síntese, suspensão dos efeitos do ato coator. Em síntese, 

a empresa impetrante alega que atua no ramo de operações ativas, 

passivas e acessórias referentes ao banco múltiplo e que diante de 

descumprimento contratual que desencadeou a busca e apreensão do 

veículo apreendido (Carregadeira de Rodas, Caterpillar, modelo 924K, ano 

de fabricação 2016, série CAT0924KTKW400327, Nota Fiscal n.115144), 

foi realizada a apreensão e, por conseguinte, o transporte para o pátio de 

apoio situado em Cuiabá/MT - SOTREQ. Relata ainda que para o transporte 

do bem, foi contratada a empresa BONINI e BORGES LTDA e, por isso, foi 

expedido o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico 

(CT-E) que acompanhou o bem durante o trajeto. Porém, no dia 

16/03/2019, após procedimento de praxe posto fiscal, o agente fazendário 

apreendeu o referido bem, sob o argumento de que a retroescavadeira 

estava desacompanhada de nota fiscal idônea. Informa que, irresignado 

com a lavratura do termo de apreensão, a empresa transportadora 

interpôs recurso na via administrativa, contudo assevera que o recurso 

sequer foi admitido. Por tais razões, interpôs o presente mandado, visando 

liminarmente, a ordem mandamental para que seja concedida a segurança 

requerida, com escopo de efetuar a liberação da Carregadeira de Rodas, 

Caterpillar, modelo 924K, série CAT0924KTKW400327. A inicial veio 

instruída com os documentos ID 21631950 a 21631956. A liminar foi 

indeferida (ID 21842364). O impetrado interpôs embargos de declaração e 

agravo de instrumento (ID22171933 e 22974385). O Estado de Mato 

Grosso ingressou no feito, pugnando, em síntese, pela denegação da 

ordem, e, preliminarmente pela extinção do feito sem julgamento de mérito 

em razão inadequação da via eleita, ante a ausência de comprovação do 

direito líquido e certo (ID 22373679). Instado a se manifestar, o Ministério 

Público manifestou desinteresse na causa (ID 27172438). Vieram-me os 

autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. O mandado 

de segurança é o remédio constitucional destinado a proteger direito 

líquido e certo, que esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou 

omissivo, praticado ilegal ou abusivamente, por autoridade pública ou 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos casos 

em que não seja amparado por habeas corpus e habeas data (art. 1º da 

Lei n. 12.016/90). “In casu”, vejo que apesar do requerimento da parte 

autora para concessão de liminar para liberação do veículo, não anexou 

aos autos a documentação do veículo, que é obrigatório. Ademais, a 

documentação apresentada para realização do transporte em rodovia é 

precedida da documentação do veículo, o que não se verifica nos autos. 

Porquanto, conforme explano em manifestação preliminar da autoridade 

coatora, inexistente direito líquido e certo a ser tutelado e garantido. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante 

para DENEGAR a segurança pleiteada, resolvendo o mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas 

processuais, conforme isenção legal. Indevidos os honorários 

advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei nº. 12.016/09, bem como 

diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente do STF e STJ. 

Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos termos 

do artigo 13 da Lei 12.016/09. Tendo sido a ordem denegada, deixo de 

determinar a reexame necessária. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Comunique-se a 

Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, caso o Agravo de Instrumento ainda 

não tenha sido julgado. Cumpra-se com eficiência o necessário. 

Itiquira-MT, 06 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000179-86.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA VELASCO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA TERMO DE DELIBERAÇÃO Processo: 1000179-86.2019.811.0027 

Aos 04 (quatro) dias do mês de março do ano dois mil e vinte às 

13h00min, nesta cidade e Comarca de ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, 

na sala de audiências da Única Vara, presente o Exmº. Sr. Dr. Rafael 

Siman Carvalho, MM. Juiz de Direito, realizado o pregão constatou-se: 

PARTES: Autor: Julia Velasco Ribeiro. Advogado: Renato Gonçalves 

Raposo Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social (ausente). 

Procurador (a): (ausente). OCORRÊNCIA: Aberta audiência constatou-se a 

presença da parte autora acompanhado de sua advogada e das 

testemunhas. A ausência do Procurador do INSS. Foi dada ciência prévia 

das partes quanto à segurança e à confiabilidade do sistema adotado e 

sobre a utilização do registro fonográfico ou audiovisual, com a 

advertência acerca da vedação de divulgação não autorizada dos 

registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. As testemunhas 

Valdemar Lemos Gonçalves, Idalia Batista Gonçalves foram ouvidos em 

termos apartados, mediante gravação em mídia de áudio e vídeo (CD), que 

faz parte integrante do presente termo de audiência digitalizada. A parte 

autora requereu a desistência da oitiva da testemunha Izonel Antonio 

Procopio. Tendo em vista a ausência do procurador do INSS, dispenso o 

depoimento pessoal da parte autora. O advogado da parte requerida 

requer prazo para juntada de substabelecimento. Dada a palavra ao 

requerente, para alegações finais assim se manifestou: MM. Juiz, Pela 

procedência do pedido constante da inicial. DELIBERAÇÃO O MM. Juiz 

proferiu o seguinte: Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha Izonel Antonio Procopio. Defiro o prazo de 03 (três) dias para 

juntada de substabelecimento. Ante a ausência da parte Requerida, 

apesar de devidamente intimada e sendo audiência de instrução, resta 

preclusa a sua apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de 
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instrução, o processo está apto para sentença, uma vez que a parte 

autora já apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo 

que em relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu à 

preclusão. Sentença proferida em audiência. -SENTENÇA- Trata-se de 

ação ordinária de concessão de aposentadoria rural por idade, segurado 

especial, interposta por JULIA VELASCO RIBEIRO, qualificada na inicial, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em 

síntese, que sempre exerceu atividade rurícola. Mencionou que atende 

aos requisitos exigidos por lei para obter o recebimento do benefício de 

aposentadoria por idade. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 

18/41. Devidamente citado, o INSS apresentou contestação às fls. 50, 

alegando que o requerente não comprovou sua condição de segurado 

especial e que a prova documental colacionada aos autos não teria o 

condão de comprovar a sua atividade rural em regime de economia familiar 

pelo período igual ao de carência, ainda que de forma descontínua. 

Documentos às fls. 35/36 Às fls. 63/65 consta impugnação à contestação. 

Durante a instrução, foram ouvidas duas 02 testemunhas. Alegações 

finais remissivas. É o relatório. DECIDO Primeiro, faço análise ao que 

consta nos autos, precipuamente a preliminar arguida no mérito da 

contestação, quanto à prescrição quinquenal dos valores vencidos antes 

do ajuizamento da ação. Pois bem, considerando a data do requerimento 

administrativo (22/08/2016) e a data da interposição/distribuição da ação, 

verifica-se a inocorrência do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos, 

razão pela qual, não há que se falar em prescrição quinquenal. Analisando 

os autos, bem como o seu conjunto probatório, infere-se que o pedido 

merece prosperar, como logo será demonstrado. Com efeito, a parte 

Autora instruiu a inicial com os seguintes documentos: a) Documentos 

pessoais; b) certidão negativa de débitos com o Sindicato Rural desde 

1998 até 2014; c) comprovantes de recolhimento da contribuição sindical 

rural de 2005/2018; d) recibo do sindicato dos produtores rurais de 

Rondonópolis referente ao pagamento da contribuição dos anos de 1998 

até 2004; e) CTPS assinada nos anos de 2003 e 2008 em atividade rural; 

f) comprovante do indeferimento do pedido perante o INSS. Passado isso, 

temos que, diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua 

atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de 

tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à comprovação do 

exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 

8.213/91, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, 

portanto, outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo.[1]” É nesse sentido que o STJ elenca alguns documentos que 

podem comprovar a condição de trabalhador rural, in verbis: 1.1 

Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 1.2 Certificado de 

reservista, em nome do autor, onde consta a profissão de agricultor 

(EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 31-5-1999, p. 

167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.4 

Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do marido da 

requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158; 

RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 180); 1.5 Cadastro 

de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 238353-SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração do ex-empregador, 

contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 

3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou 

certidão de informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da 

Prefeitura do Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José 

Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 Certificado de dispensa de 

incorporação, constando a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

165536/SP, Min. José Dantas, DJU 1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.9 Material fotográfico do exercício 

do trabalho. RESP 147638/SP, Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 

61277); 1.10 CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. 

(RESP 133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; 

RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título 

eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 

252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, 

referindo-se a este como lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, 

DJU 8-9-1997, p. 42578); 1.13 Certidão do registro de imóvel rural de 

pequena área, onde vive e trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. 

José Dantas, DJU 13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento 

Militar, no qual consta expressamente a profissão de rurícola do 

requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 

1.15 Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259); 1.16 Documentos em nome do 

cônjuge apenas quando caracterizado regime de economia familiar. (RESP 

238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 

Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122). Neste sentido, verifico que a parte requerente não anexou aos 

autos documentos que efetivamente comprovam sua atividade rurícola 

atual; tão somente agrega ao pleito inicial a oitiva das testemunhas 

arroladas, as quais foram uníssonas em asseverar que a autora sempre 

viveu e trabalhou em zona rural. Destarte, denoto que a condição de 

trabalhador rural está devidamente caracterizada nos autos, pelos 

documentos juntados e prova testemunhal produzida. Ainda, os 

documentos juntados em conjunto com a prova testemunhal produzidos, 

corroboram para comprovar que a autora sempre se dedicou à atividade 

rural. Ademais, o depoimento das testemunhas inquiridas em juízo, 

confirma a qualidade de trabalhador rural da Requerente, sendo que 

afirmaram que conhecem a parte autora e desde então sempre a viram na 

lide campense. A respeito do período de trabalho rural, como se pode 

observar, a parte Autora comprovou que o exerce desde o ano de 1.998. 

A concessão da aposentadoria do trabalhador rural por idade, prevista no 

art.48 do Plano de Benefícios da Previdência Social Lei 8.213/91, está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos, vejamos: a) idade 

mínima de sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) 

anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e, b) comprovação do 

exercício de atividade rural nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. O 

requisito etário resta comprovado às fls. 19/20, por cópia dos documentos 

de identidade e CPF. Por sua vez, quanto à atividade rural no período de 

carência do benefício, sabe-se que a comprovação do tempo de serviço 

para fins previdenciários pressupõe início razoável de prova material 

contemporânea ao período alegado, (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91; Súmula 

149 do STJ). Pelos motivos acima expressos, verifico que o demandante 

conseguiu comprovar, através de documentos e testemunhas, a 

dedicação ao trabalho rural desde o ano de 1998. Posto isso, saciados os 

requisitos legais, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de JULIA VELASCO RIBEIRO, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do indeferimento administrativo (DIP/DIB), 

com incidência de juros de mora a partir da citação. No presente caso, 

deverá incidir o INPC para correção monetária necessária. Quanto aos 

juros de mora, permanece aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, devendo 

ser calculados com base no índice de juros aplicados à caderneta de 

poupança. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas[2] até a prolação 

da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Em tempo, para fins de 

consideração para marco de DIP/DIB, deverá ser aplicada a data do 

indeferimento administrativo. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte Autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos. 

Publicado em audiência, intime-se o INSS. Saem os presentes intimados. 

Após o trânsito em julgado, independente de nova conclusão, INTIME-SE a 

parte requerente para pugnar o que entender de direito. Quitado o débito, 

AO ARQUIVO, com as baixas de estilo. Síntese do Julgado: I - o nome da 

segurada: JULIA VELASCO RIBEIRO,; II - benefício concedido: 

Aposentadoria Rural por idade; III - a renda mensal atual: um salário 

mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 22/08/2016; V - a renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data do início do pagamento: 

30 dias, a contar da ciência da decisão. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito [1] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ DATA:13/12/2004 

PÁGINA:424. [2] Súmula 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas”.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001256-89.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA MARIA PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0001256-89.2015.8.11.0027 POLO ATIVO:CREMILDA 

MARIA PEREIRA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Itiquira Data: 23/04/2020 Hora: 12:30 , no endereço: Av. 

Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-64.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVALDO SILVA DE LIMA (REQUERIDO)

ADRIANA MARIA DE ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000217-64.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOIAS 

COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO 

POLO PASSIVO: ADRIANA MARIA DE ALMEIDA SOUZA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Itiquira Data: 23/04/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-49.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000218-49.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOIAS 

COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO 

POLO PASSIVO: CLAUDIO ALVES DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 23/04/2020 Hora: 12:50 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-34.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMARCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000219-34.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOIAS 

COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO 

POLO PASSIVO: EDMARCIA PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 23/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001267-21.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDA FERREIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0001267-21.2015.8.11.0027 POLO ATIVO:JOSENILDA 

FERREIRA BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 23/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001284-57.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0001284-57.2015.8.11.0027 POLO ATIVO:MANOEL 

OLIVEIRA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 23/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001289-79.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DOMERCILIA VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 0001289-79.2015.8.11.0027 POLO ATIVO:DOMERCILIA 

VIEIRA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 23/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000252-92.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDINEI DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

JOCELIA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

ELIANE DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

DIOMERA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000252-92.2018.811.0027 -SENTENÇA- DIOMERA SILVA 

FREITAS e OUTROS, qualificados na inicial, ajuizou pedido de Alvará 

Judicial em razão do falecimento de cônjuge/genitor Clemente Moura de 

Freitas, na data de 07/11/2017, o qual teria deixado certa quantia 

remanescente em conta poupança junto ao Banco Caixa Econômica 

Federal, no valor de R$17.954,64 (dezessete mil novecentos e cinquenta e 

quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme informado pela 

instituição bancária via ofício nº 402/2019 (ID 27472961). Assim, os 

requerentes solicitam a expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores consignados à informação respectiva. Ao petitório anexaram os 

documentos junto à exordial (documentos pessoais, procurações, 

declaração de hipossuficiência, certidão de óbito e outros). É o breve 

relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Do que consta nos autos, trata-se de 

ação judicial para concessão de alvará, tendo como objeto o recebimento 

de valores depositados em conta poupança, no valor de R$17.954,64 

(dezessete mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos), conforme informado pela instituição bancária (ID 27472961). 

Destarte, juntados nos autos documentações comprobatórias de todos os 

herdeiros, é medida que se impõe o deferimento do pedido de 

levantamento dos valores em nome dos requerentes. Assim, face ao 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação e DETERMINO a expedição de alvará em 

nome de DIOMERA SILVA FREITAS, ELIANE DA SILVA FREITAS, JOCELIA 

DA SILVA FREITAS, ALCIDINEI DA SILVA FREITAS E MARIA 

AUXILIADORA DA SILVA FREITAS, autorizando-a a receber os valores 

descritos nos autos (ID 27472961) . Decorrido o prazo para eventual 

recurso, com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias, após arquivem-se os autos. Em tempo, defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 06 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-88.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. O. D. B. L. (REU)

S. A. D. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL, Gestora Judiciário Substituta, lotado na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, 

e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. 

Seja a parte requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a 

respeito do inteiro teor da decisão proferida nos autos, bem como para 

que fique ciente da data e local designados para realização de Audiência 

de Conciliação, a saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - 

CEJUSC Vara Única Data: 13/04/2020 Hora: 16:00 . Jauru/MT,·28 de 

fevereiro de 2020. [assinado eletronicamente] DANIELLE DE LA FUENTE 

GOLTARA GIL Gestora Judiciário Substituta

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000006-65.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

V. T. P. (REQUERENTE)

K. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000006-65.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

VALDINEI TEIXEIRA PONCIANO, KARINA DE SOUZA PONCIANO Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por VALDINEI 

TEIXEIRA PONCIANO e KARINA DE SOUZA PONCIANO. Partes qualificadas 

no feito. Narra a exordial que as partes contraíram matrimônio em 

18/4/2008, em regime de comunhão parcial de bens, certidão de 

casamento (ID 27878201), todavia, não possuem ânimo em continuar a 

vida conjugal. Dessa união nasceu um filho menor, conforme certidão de 

nascimento (ID 27878203). Esclarecem que não possuem bens a serem 

partilhados. Em relação a guarda, visitação, alimentos em favor do infante 

entabularam acordo descrito na inicial. Instado a manifestar, o Ministério 

Público (ID 28261258), pugna pela homologação do transacionado. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Pois bem. Infere-se 

dos autos que as partes postulam a homologação do convencionado. 

Desta forma, necessária se faz a homologação do acordado pelas partes, 

para que surtam os efeitos legais e jurídicos, visto que não se vislumbra 

qualquer vício de consentimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no art. 200 e art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo entabulado nos seus próprios termos (ID 

278777331) – págs. 1/3 e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o para o fim de: a) Decretar o divórcio 

do casal, declarando findos os deveres do casamento; b) Expeçam-se os 

competentes mandados de averbação, destinando-os ao Cartório Registro 

Civil e Tabelionato deste município de Jauru-MT, na forma pleiteada na 

inicial (ID 278777331) – pág. 3. Custas remanescentes, se houver, ficam a 

cargo dos requerentes. Transitada em Julgado, certifique-se e arquive-se, 

com as anotações e baixas necessárias. Publique-se, registre-se, 

intime-se e cumpra-se. Jauru-MT, 26 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35294 Nr: 260-31.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FRANCISCO LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 
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OAB:16637-O, FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS E SUCESSORES 

de DOMINGOS FRANCISCO LUIZ. As partes pleiteiam a habilitação dos 

filhos IVANY FRANCISCO LUIZ RAMOS; DEGVALDO FRANCISCO LUIZ; 

JUVENAL FRANCISCO LUIZ; JOVENIL FRANCISCO LUIZ; REGINLADO 

FRANCISCO LUIZ e CLAUDIO FRANCISCO LUIZ; sob a argumentação de 

serem estes herdeiros necessários.

 Intimada a autarquia acerca do pedido supra, bem como dos cálculos 

apresentados (Ref. 58), apenas manifestou ciente (Ref. 72).

Por fim, a parte exequente requer a homologação dos cálculos e 

expedição dos ofícios requisitórios (Ref. 75).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

DISPOSITIVO

Depreende-se dos autos que a procuração outorgada pela herdeira 

IVANY FRANCISCO LUIZ RAMOS (Ref. 65) padece de defeito. Explico.

Sendo a parte não alfabetizada, por não ter firma/assinatura para que 

demonstre a efetiva outorga de poderes, tem a validade do mandato 

judicial condicionada à existência de instrumento público, ou assinatura a 

rogo SUBSCRITA POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS, nos termos dos art. 654 

e art. 595 do Código Civil.

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 

mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 

do outorgante.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das 

partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a 

rogo e subscrito por duas testemunhas.

Ante o exposto, INTIME-SE o causídico para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

acostar aos autos o instrumento de procuração da exequente, de acordo 

com ao art. 595 do Código Civil. Com a regularização, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40324 Nr: 597-83.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CESAR DE BRITO, Cpf: 05127062127, 

Filiação: Ednalva de Paula de Brito e Aelson Batista da Silva, data de 

nascimento: 23/08/1992, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, 

solteiro(a), vaqueiro, Telefone 9990-1658. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Autos de Inquérito Policial nº 

597-83/2016 - Código n.º 40324 Simp n.°: 000535-062/2016 O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do Promotor de Justiça 

ao final subscrito, no cumprimento de seu mister constitucional, vem 

perante este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: CESAR DE 

BRITO, vulgo “Baiano”, brasileiro, convivente, serviços gerais, inscrito no 

CPF n° 051.270.621-27, nascido aos 23/08/1992, natural de 

Araputanga/MT, filho de Aelson Batista da Silva e Edinalva Paula de Brito, 

residente no Loteamento do Chefe, nesta cidade de Jauru/MT, tendo em 

vista a prática do seguinte fato delituoso: A) Resumo dos Fatos (art. 14 da 

Lei n.º 10.826/2003). No dia 26 de dezembro de 2015, às 20h30min, no 

Bairro Cohab Branca, em vias públicas desta cidade de Jauru/MT, o 

denunciado CESAR DE BRITO portou arma de fogo de uso permitido 

(espingarda de fabricação artesanal tipo “rabo de cotia”), sem autorização 

e em desacordo com determinação legal e regulamentar. B) Detalhamento 

dos Fatos Consta do expediente investigatório que, na data dos fatos, a 

PM recebeu ligação via 190 relatando que um indivíduo por apelido 

“Baiano” estava transitando pela Rua Tereza Polizelli com uma espingarda 

na mão. Em diligências ao local, inicialmente nada foi achado, mas um 

morador por nome Odilon, da Rua Gonçalves Dias, afirmou que ao chegar 

em casa notou uma pessoa deitada nos fundos de seu quintal, pedindo 

socorro.No local, foi encontrado o denunciado CESAR DE BRITO, que tinha 

sido agredido, e foi levado, em seguida, para atendimento médico. 

Indagado sobre a arma de fogo que portava, inicialmente o denunciado 

alegou não saber onde estava, mas posteriormente apresentou na 

Delegacia a espingarda de fabricação artesanal, tipo rabo de cutia. 

Levada à perícia, concluiu-se ser eficiente a arma de fogo apreendida 

para realização de disparos (laudo pericial n.° 410.2.03.2015.011799-01). 

C) Pedido Ante o exposto, denuncio CESAR DE BRITO como incurso no 

art. 14 da Lei n° 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento, requerendo 

seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do CPP, citandose o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de 

que, julgado, venha a ser condenado pela prática do delito que cometeu, 

ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas ao final arroladas. Jauru/MT, 

13 de julho de 2016. DANIEL LUIZ DOS SANTOS Promotor de Justiça 

Substituto Rol de Testemunhas: 1. Domingos Salvio Faria Garcia – Policial 

Militar (fls. 07); 2. Odilon - Testemunha – (fls. 05)

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou CESAR DE BRITO, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica nos art. 14 da Lei nº 10.826/2003.Recebida a denúncia 

(Ref. 4), o réu não foi encontrado para citação conforme missivas 

negativas de (Ref. 22, 72) e certidão de negativa de Ref. 40.O Ministério 

Público reiterou a parecer ministerial de Ref. 81 manifestou-se pela citação 

editalícia e a requisição de informação à Delegacia de Polícia de Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT (Ref. 93).Vieram-me os autos 

conclusos.DECIDOEm razão das tentativas frustradas de localização do 

denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, 

do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. OFICIE-SE a Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, solicitando 

informações acerca do denunciado.Após o prazo referido, 

certifique-se.Em seguida, voltem-me conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 05 de março de 2020

Danielle de La Fuente Goltara Gil Gestor Judiciário Autorizado art. 

1.686/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000067-23.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR LOURENCO BARTELI OAB - 000.341.371-30 (PROCURADOR)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. F. (REU)

M. A. V. B. (REU)

 

PROCESSO n. 1000067-23.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:LEONARDO 

LOURENCO BARTELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: MURILO AUGUSTO 

VASCONCELOS BARTELI e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara Única Data: 

13/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Rui Barbosa, 850, Centro, 

JAURU - MT - CEP: 78255-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) JOYLIS SOARES Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22936 Nr: 995-32.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURÍPEDES ANTÔNIO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de embargos de declaração manejados por EURIPEDES 

ANTONIO DE BRITO em face da sentença de extinção proferida, aduzindo, 

em síntese, que a referida decisão possui omissão, por ter extinguido o 

feito, vez que ainda pende a implantação do referido benefício.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a contradição 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos para declarar que os itens “4. e 

5.” da referida sentença, passem a ter a seguinte redação:

 “4. Defiro o pedido retro para que sejam os presentes autos remetidos 

para a Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), para a 

devida implantação do benefício no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

responsabilização cível e criminal da autoridade responsável pela 

inexecução da anterior determinação judicial.

5. Após a devida implantação do benefício, arquive-se.”

Permanece, no mais, como está lançada a sentença. Retifique-se o 

registro da sentença, anotando-se a alteração.

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 206 Nr: 55-92.1998.811.0048

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESBÃO FRANCISCO DE ALENCAR, MARIA DE 

LOURDES PEREIRA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR. - OAB:MT/15.871, GERSON CAMILO DE PAULA - OAB:5179

 Vistos, etc.

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTEÇA proposta pelo ESPÓLIO DE 

NICANOR LEOPOLDO NUNES em face de ELESBÃO FRANCISCO 

ALENCAR E MARIA DE LOURDES PEREIRA ALENCAR, todos qualificados.

2. Foram juntadas aos autos as decisões proferidas nos recursos de 

Apelação e Recursos Ordinário e Extraordinário, interpostos em relação à 

sentença de primeiro grau, sendo que, ao final fora reformada a referida 

sentença, reconhecendo a improcedência da usucapião pleiteada, 

havendo o transito em julgado da referida decisão, conforme certidão de 

fls. 922.

3. A parte requerida pugna pelo cumprimento do acórdão, com a obrigação 

dos requeridos desocuparem a área determinada na referida decisão, 

transitada em julgado.

4. Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao requerente, uma 

vez que já transitou em julgado a decisão que considerou a posse 

exercida pela parte autora não merecedora do abrigo do instituto da 

usucapião, considerando mera detenção e como tal podendo ser 

requerida a sua desocupação pelo seu legítimo proprietário.

5. Nesse diapasão, defiro o pedido de fls. 924 para que seja expedido 

Mandado de Reintegração de Posse, em favor da parte autora, nos termos 

do acórdão supra citado, respeitando-se os limites nele impostos, a ser 

cumprido após o decurso do prazo para saída voluntária dos requeridos.

6. Intime-se a parte autora (ELESBÃO FRANCISCO ALENCAR E MARIA DE 

LOURDES PEREIRA ALENCAR) para, que no prazo de 15 (quinze) dias, se 

retire da área litigada, sob pena de ser retira coercitivamente.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1934 Nr: 251-23.2002.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAMON ARAUJO ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A-MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617

 Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com as partes já qualificadas.

2. Defiro a quota ministerial de fls. 1782/1785, determinando o 

prosseguimento do feito, conforme decisão de fls. 1769/1770, com a 

intimação da representante da parte executada para que, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência 

de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, NCPC).

 3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5350 Nr: 251-81.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 

5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a documentação 

juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7380 Nr: 844-76.2007.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.
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É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por JOÃO RIBEIRO DOS 

SANTOS, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado à 

fls. 219-vº/222 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do 

prazo para interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em 

julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36151 Nr: 1221-95.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA, 

Filiação: Carminda Opena de Souza e Carmindo Rodrigues de Souza, data 

de nascimento: 11/07/1968, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, lavrador, 

Telefone (66) 9 9901-2132. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Proceder com a Citação do réu ALDENIR RODRIGUES 

DE SOUZA para responder a ação. Denunciado como incurso no delito 

tipificado no art. 129, §9° e art. 147, caput, ambos do Código Penal, com as 

implicações e gravames da Lei Federal n°11.340/2006.

Despacho: Vistos.1. Defiro o pleito contido na cota ministerial de Ref: 54. 

Desta feita estando o(a)(s) acusado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, 

cumpra-se a decisão inicial citando-o(a)(s) e intimando-o(a)(s) por edital 

com prazo dilatório de 15 (quinze) dias (CPP, art. 361). 2. Sem prejuízo, 

expeça-se ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato 

Grosso, requisitando informações a respeito do(a)(s) acusado(a)(s), a fim 

de que fique demonstrado e comprovado que o(a)(s) mesmo(a)(s) não se 

encontra(m) preso(a)(s) dentro dos limites territoriais deste Estado 

(Súmula 351 do STF).3. Decorrido(s) o(s) prazo(s) fixado(s) e certificado 

o necessário, ao MP para manifestação, inclusive acerca de eventual 

necessidade do decreto prisional cautelar do(a)(s) réu(s). Prazo: 10 (dez) 

dias.4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatris Soares 

Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 05 de março de 2020

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40959 Nr: 3272-79.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTINI NETO, JOÃO RAEL SANTINI, ARTHUR 

HUMBERTO SANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CEZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1.792-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:11872/MT

 Vistos.

1. Em busca da verdade real defiro o pedido de produção de prova 

pericial, desta forma, nomeio como perito o Sr. Alisson Fernando Gomes 

Lopes, Engenheiro Agrônomo inscrito no CREA-MT sob o nº. 22767, (Rua 

Ceará, nº. 326, Bairro: Vila Planalto, Rondonópolis-MT, e-mail: 

agronomo_alissonfernando@hotmail.com, telefone: (66) 99679-4270), 

intime-o dando-lhe ciência das nomeação.

2. O perito deverá apresentar a sua proposta de honorário, no prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da sua intimação, devendo as partes serem 

intimadas para que se manifestem, também no prazo de 5 (cinco) dias.

3. A parte autora responderá pela integralidade dos honorários relativos à 

perícia, nos exatos termos do disposto no artigo 95, do Código de 

Processo Civil/2015. Assim que apresentada a proposta de honorário pelo 

perito, intime-se a parte autora para depositar o valor, no prazo de 5 

(cinco) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.

4. Ademais, as partes deverão, em 5 (cinco) dias, contados desta data: a) 

indicar assistente técnico e; b) apresentar quesitos, caso entendam 

necessários.

5. Após as partes deverão ser intimadas a intervirem junto ao perito para 

tomarem ciência da data e local indicado pelo respectivo profissional para 

ter início a produção da prova pericial (artigo 474 do NCPC).

6. A seguir, intime-se o perito a apresentar o laudo em Cartório, no prazo 

de 30 (trinta) dias após a realização da perícia.

7. Os assistentes técnicos, caso indicados, oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, caput).

8. Assim que apresentados os laudos e os pareceres técnicos dê-se vista 

às partes para manifestação quanto aos mesmos, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41774 Nr: 327-85.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVAN RODRIGUES DE QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO REVISIONAL DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

PROVISÓRIA, proposta por NILVAN RODRIGUES DE QUEIROZ, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

para CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão.4. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % (vinte por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.5. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 6. P.R.I.C. Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41777 Nr: 329-55.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO PEREIRA AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO REVISIONAL DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

PROVISÓRIA, proposta por EDIVALDO PEREIRA AGUILAR, em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão.4. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % (vinte por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.5. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 6. P.R.I.C. Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001638-80.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO TIRLONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência. MARCELÂNDIA, 

6 de março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - 

TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63037 Nr: 191-41.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA FLORESTAL INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., MARCILENE KERLHY ALVES, JULIA FERREIRA LOPES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcilene Kerlhy Alves - 

OAB:302467/SP

 Autos n. 191-41.2014 (Código 63037)

Execução Fiscal

Exequente: União

Executada: SIGMA FLORESTAL INDÚSTRIA e COMÉRCIO LTDA.

Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias para querendo oferecer 

embargos ao devedor, segundo dispõe o artigo 16 da Lei n° 6.830/80, e 

com relação às matérias previstas no artigo 16, § 2° da respectiva Lei.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 04 de março de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000457-35.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARDEK RIZZATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Processo n° 1000457-35.2019.8.11.0109 Ação de Despejo 

com pedido de tutela antecipada cumulada com cobrança de aluguéis. 

Autor: Alan Cardek Rizzato Réu: Cristina Valéria de Albuquerque Gomes 

Martins Vistos. 1. Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança 

de aluguéis com pedido de antecipação de tutela promovida por ALAN 

CARDEK RIZZATO, em face de CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE 

GOMES MARTINS, alegando em síntese, que é proprietário de um imóvel 

situado na BR 80, n. 44, Zona Rural, nesta Cidade, o qual alugou à parte 

Requerida, pelo prazo de 03 (três) anos (04.01.2016 a 04.01.2019), com 

pagamento mensal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deveria 

ser pago até o dia 5° de cada mês subsequente ao vencido. Narra que a 

relação seguiu normal até o término do contrato, oportunidade que a ré 

tornou-se inadimplente, e deixou de efetuar o pagamento dos alugueis 

referentes aos meses de janeiro do corrente ano em diante, bem como se 

nega a desocupar o imóvel. Instruiu a inicial com cópia do contrato de 

arrendamento entre as partes, (id n° 22786104), notificação extrajudicial 

(id n° 22792295, 22792302, 22792315 e 22794247, 227994259 e 

22794266). Ao id n° 24418498 foi determinada a emenda a inicial, vez que 

indeferida a justiça gratuita, bem como para a parte autora retificar os 

fundamentos jurídicos da exordial, bem como informar se pretende a tutela 

de urgência. O requerido o fez ao id n° 24735070, juntando o comprovante 

de pagamento das custas processuais, bem como requerendo que o 

pedido seja analisado nos termos do Decreto n° 59.566/1966. É, em 

síntese, o Relatório. DECIDO. 2. Inicialmente, recebo a inicial, em todos os 

seus termos. 3. Trata-se de ação fundada em contrato de arrendamento 

de imóvel rural, na qual se pleiteia o despejo, mediante alegação de 

descumprimento do contrato. Nas ações fundadas em contrato de 

arrendamento rural, aplica-se o Decreto-Lei nº 59.566/66, que rege sobre 

a possibilidade de despejo em razão do descumprimento do contrato. A 

possibilidade de despejo liminar se dá nos seguintes casos: “Art 32. Só 

será concedido o despejo nos seguintes casos: I - Término do prazo 

contratual ou de sua renovação; II - Se o arrendatário subarrendar, ceder 

ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso 

consentimento do arrendador; III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou 

renda no prazo convencionado; IV - Dano causado à gleba arrendada ou 

ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário; V - se o 

arrendatário mudar a destinação do imóvel rural; VI - Abandono total ou 

parcial do cultivo; VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no 

art. 13 deste Regulamento; VIII - Nos casos de pedido de retomada, 

permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a 

sinceridade do pedido; IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou 

cometer infração grave de obrigação contratual. Parágrafo único. No caso 
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do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e 

o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de 

despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos 

devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do 

arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado 

no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, 

contados da data da entrega em cartório do mandado de citação 

devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.” 

Feitas tais premissas, importante consignar que é entendimento 

jurisprudencial que, para concessão da liminar nos casos de despejo em 

contrato de arrendamento rural, também se devem observar os requisitos 

elencados no artigo 303 do CPC, vez que não o Estatuto da Terra não 

regula a concessão da liminar de despejo, em tutela de urgência. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA – 

INADIMPLÊNCIA DO ARRENDATÁRIO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIME 

AMBIENTAL – ART. 32 DO DECRETO N.º 59.566/66 – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de arrendamento rural , o 

Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual 

adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo 

contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66). No entanto, o 

Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de 

urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo . Na 

hipótese, a probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravado, 

bem como o perigo de dano está consubstanciada pelo contrato de 

arrendamento rural existente entre as partes (Id. 15581537), inadimplência 

pelo pagamento do aluguel (Id. 15581892), bem como cópia do processo 

ambiental nº 987-21.2017 – 74891 (Id. 15581900).  (N.U 

1012971-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019). Assim, 

passo a análise do pedido liminar. A antecipação dos efeitos da tutela, 

hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de 

tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito 

da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. Com tais 

considerações, verifico que a parte requerente alega que o requerido se 

encontra inadimplente com o aluguel desde o mês 01/2019. Nota-se que foi 

efetivada a tentativa de notificação extrajudicial para fins de purgação da 

mora, a qual restou negativa, conforme carta de notificação e certidão do 

Registro de Títulos da Comarca de Umuarama/Paraná, constante nos Id’s 

22794247; 22794259; 22794266 e 22794288, constando que o imóvel 

encontrava-se fechado. Diante disso, foi expedida notificação extrajudicial 

por edital, com a publicação no Jornal Diário Regional, constantes dos Ids 

22792295 e 22792302. Desta forma, estando comprovada nos autos a 

relação contratual existente entre as partes, bem como que esta se 

encerrou em 04.01.2019, além de que a parte requerida foi notificada, 

extrajudicialmente, para desocupar o imóvel, não tendo, contudo, atendido 

a notificação, entendo que se encontram presentes os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, 

merecendo acolhimento o pedido de tutela de urgência. Posto isso, 

CONCEDO A MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO, e determino a expedição de 

mandado para que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe a 

Fazenda Santa Emília 02 (matrícula n° 14.3711 do Cartório de 1° Ofício de 

Registro de Imóvel da Comarca de Colíder/MT), voluntariamente, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ordem de despejo 

compulsório. 4. No que concerne à audiência de conciliação, tendo em 

vista que está em andamento processo seletivo para credenciamento de 

conciliador nesta Comarca (Edital n° 07/2019), determino que seja 

designada audiência de conciliação, tão logo seja finalizado o 

credenciamento. 5. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal. 6. Havendo na contestação fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do NCPC). 7. 

Intimem-se. 8. Diligências necessárias. Marcelândia, 06 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-90.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ANSELMO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

MAGDA MIRIAN SCHMIDT OAB - MT0013070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000246-90.2019.8.11.0111 

Autor: RAIMUNDO ANSELMO SILVA Réu: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que 

entender de direito. Matupá/MT, 6 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, 

Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000714-54.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

NORMIRENE CARVALHO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

MANOEL ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAO GOMES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000714-54.2019.8.11.0111 

Autor: MANOEL ALMEIDA SILVA e outros Réu: ESTEVAO GOMES DE 

CARVALHO INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para no 

prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação 

nestes autos. Matupá/MT, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70095 Nr: 2764-41.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, Dr. Marcus Augusto Giraldi 

Macedo, OAB/MT 13.563, acerca da audiência de instrução designada 

para o dia 18/03/2020 às 11h, conforme o teor da decisão de ref. 32.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52038 Nr: 186-47.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO NUNES DO AMARAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, nomeado nos autos, Dr. Agassis 
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Favoni de Queiroz, OAB/MT 22.496, acerca da audiência designada para o 

dia 02/04/2020 às 08h15min, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de 

Altamira/PA (Carta Precatória n. 0000142-27.2020.8.14.0005).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82894 Nr: 1450-89.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANA DOS SANTOS GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para 

CONDENAR a ré ARIANA DOS SANTOS GALVÃO, já qualificada nos 

autos, nas sanções do artigo 129, “caput”, e do artigo 329, ambos do 

Código Penal.

Admitido, ainda, o concurso material dos crimes, as penas privativas de 

liberdade devem ser somadas, perfazendo um total de 05 (cinco) meses 

de detenção, pena esta que torno DEFINITIVA.Considerando que o réu 

está custodiado desde o dia 30.02.2019 (9 meses e 4 dias), verifico que já 

cumpriu integralmente e de forma antecipada a pena que lhe foi imposta, 

razão pela qual JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE pelo cumprimento da 

pena.Em razão do regime fixado, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em 

favor da ré, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver 

preso.Deixo de condenar a acusada no pagamento das custas 

processuais, em razão de estar sendo assistida por Defensor Dativo 

nesses autos.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor 

Dativo, qual seja Dr. Giovane Gomes Araújo.Transitando em julgado esta 

sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

necessárias, arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 05 de março de 2020.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 52532 Nr: 2066-55.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilmai Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Magalhães dos 

Santos - OAB:12550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por consectário, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno parte autora em custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a 

exigibilidade por ser a autora beneficiaria da justiça gratuita, nos termos do 

art. 98, §§ 2° e 3°, do CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83362 Nr: 2766-89.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson da Silva Malheiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Não obstante o 

crime não tenha extrema gravidade em abstrato, nota-se que o acusado é 

recalcitrante na atividade delituosa, tendo sido preso e solto poucos 

meses antes do fato que ora se lhe imputa. Assim, o modo de vida do 

acusado permite concluir com grande segurança que uma vez solto 

novamente reincidirá na prática delitiva, colocando em risco a ordem 

pública local. Deste modo, por garantia da ordem pública, MANTENHO a 

prisão preventiva outrora decretada.

Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71812 Nr: 1532-09.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABPRdARsF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:10.130, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4903

 DECISÃO

Cuida-se de execução de alimentos proposta por S.P.S e T.P, ambas 

representadas por sua genitora Alaíde Barboína Profeta em face de 

Manoel Nunes dos Santos.

O feito inicialmente foi distribuído à Comarca de Arenápolis, sendo 

remetido a este Juízo em virtude da superveniente alteração de domicílio 

dos infantes.

 Enquanto tramitava naquele juízo, fora determinada a expedição de ofício 

à empregadora do executado, a fim de que procedesse ao desconto em 

folha.

 No entanto, conforme se verifica da sentença que fixou os alimentos (fls. 

120/121), bem como do ofício de fls. 99, houve divergência entre o valor 

dos alimentos fixados/acordados e do montante efetivamente descontado 

da folha salarial do executado, uma vez que a sentença foi categórica em 

apontar o importe de 46,92% do salário mínimo, ao passo que o ofício 

direcionado ao empregador do executado indica que a percentagem do 

desconto deveria ocorrer sobre a integralidade da remuneração percebida 

por este último.

À vista disso, defiro o pedido de fls. 191/195 e determino a expedição de 

ofício à empresa REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO, a fim de 

que essa promova a retificação dos valores descontados a título de 

pensão alimentícia em favor das exequentes, fazendo constar que o 

montante de 46,92% deve ocorrer com base no salário mínimo, que 

atualmente corresponde a R$1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), 

e não sobre a remuneração integral do executado.

Ato contínuo, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento da execução, 

apresentando demonstrativo de débito, se for o caso.

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83025 Nr: 2554-68.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Feliciano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL C. CARDOSO - 

OAB:24575

 Processo n. 2554-68.2019.811.0030

Código: 83025

DESPACHO

Considerando a readequação na pauta de audiências, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 18 de março de 2020, às 17h45min para oitiva da 

vítima Mariza Rinaldi Cozer.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da solenidade.

Assim, formalmente perfeita, CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante.

Frustrado o cumprimento, certifique-se o motivo e, igualmente, devolva-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 4271 Nr: 74-50.2001.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255, PAULO ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/O

 DECISÃO

Conforme se extrai das fls. 659/673, bem como da manifestação de 

representante da própria exequente às fls. 716, foram identificadas 

inconsistências nos valores mencionados na CDA de n°001481/00-A, 

sendo determinada a remessa dos autos ao contador judicial, a fim de que 

fosse retificado o valor da CDA, sobrevindo manifestação da executada 

pugnando pelo desbloqueio via sistema RENAJUD.

Considerando que o bem penhorado às fls. 98/100, ao que tudo indica, é 

suficiente à satisfação da dívida exequenda, DEFIRO o desbloqueio dos 

veículos automotores em nome do devedor, por meio do sistema 

RENAJUD.

No mais, cumpra-se o determinado ás fls. 617.

 Em seguida, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nobres/MT, 05 de março de 2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50183 Nr: 1086-11.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Rute Ficher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 10 

dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref.68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3865 Nr: 553-77.2000.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Editora Gráfica Publimary Ltda (Tribuna de 

Nobres)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45339 Nr: 1175-68.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raulino Rucker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A MT

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43158 Nr: 1159-51.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nairo César da Fonseca - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 15 

dias , manifestar acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43705 Nr: 1793-47.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério César Gomes de Rezende, Emanuele 

de Mattos Motta Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 15 

dias , manifestar acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 664 Nr: 90-43.1997.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Prestes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691, Thaís Daniela Tussolini de Almeida - OAB:21.589 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 15 

dias , manifestar acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3695 Nr: 388-30.2000.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilhermino Ribeiro, Celso Ferreira Penço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonadabe dos Reis Santiago 

- OAB:7632

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 15 

dias , manifestar acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18736 Nr: 1443-98.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eulália de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 15 

dias , manifestar acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42130 Nr: 2211-19.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Ataídes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Techpro Manutenção de Equip. Opticos e ee Inf 

Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 15 

dias , manifestar acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40706 Nr: 515-45.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870, Suyan Magalhaes 

de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos de fls. 130/131, e JULGO 

PROCEDENTE a presente impugnação com fundamento no art. 487, inciso 

III, “a” do CPC.Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se 

ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art. 535, §3º, II do CPC.Cumpridas as determinações anteriores, 

expeçam-se os respectivos alvarás, atentando-se a secretaria acerca 

dos poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Condeno a parte impugnada nas custas e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

3º, do Código de Processo Civil. No entanto, por ser a parte beneficiária da 

justiça gratuita, tais verbas ficarão suspensas pelo prazo máximo de 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/1950. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após as anotações de praxe, arquive-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-38.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JESUEL ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 14:15 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-45.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ERCULES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 14:30 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-30.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DAIELY REGGIANI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 14:45 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-14.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SABINO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 15:15 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-96.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS ANJOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 15:30 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-21.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE AVELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 15:45 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-66.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 
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audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 16:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-81.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ENIL CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 16:15 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-06.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENE SILVIA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 16:30 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-88.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO NORBERTO DA HORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 16:45 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-58.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

REURANIA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 17:15 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-73.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020, às 17:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000433-47.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA ANDRADE DE LIMA (EXECUTADO)

CARDOSO CONSTRUTORA INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA 

- ME (EXECUTADO)

FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000433-47.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: CARDOSO CONSTRUTORA 

INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA - ME, FRANCISCO DAS 

CHAGAS DE AQUINO CARDOSO, ALEXANDRA ANDRADE DE LIMA Vistos 

etc. RECEBO a petição Inicial. CITE-SE o executado para pagamento da 

dívida no prazo de 03 (três) dias, bem como para apresentação de 

embargos no prazo legal. No caso de não pagamento do débito no prazo 

supra, determino a PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça, 

em tantos bens quanto bastem para garantir a execução, já acrescidos 

dos honorários advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da 

dívida. Em caso de penhora nomeio como fiel depositário o exequente ou 

representante legal indicado por ele. CUMPRA-SE servindo a presente 

decisão como o necessário (mandado/notificação/ofício/precatória/carta). 

NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45611 Nr: 1551-12.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniel Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

I - Redesigno a audiência designada nestes autos para o dia 21 (vinte e 

um) de maio de 2020, às 14h00min, em razão de convocação pelo membro 

do Ministério Público atuante nesta comarca pela Procuradoria de Justiça, 

tal como noticiado no Ofício MP/MT/PJ/Nortelândia nº 018/2020/PJN.

II - Renovem-se as intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47528 Nr: 740-18.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayanne da Silva Oliveira, Roberto Rodrigues 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos etc.

I - Redesigno a audiência designada nestes autos para o dia 21 (vinte e 

um) de maio de 2020, às 15h00min, em razão de convocação pelo membro 

do Ministério Público atuante nesta comarca pela Procuradoria de Justiça, 

tal como noticiado no Ofício MP/MT/PJ/Nortelândia nº 018/2020/PJN.
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II - Renovem-se as intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47579 Nr: 764-46.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorim Gonçalves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

I - Redesigno a audiência designada nestes autos para o dia 21 (vinte e 

um) de maio de 2020, às 14h30min, em razão de convocação pelo membro 

do Ministério Público atuante nesta comarca pela Procuradoria de Justiça, 

tal como noticiado no Ofício MP/MT/PJ/Nortelândia nº 018/2020/PJN.

II - Renovem-se as intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47554 Nr: 754-02.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernandes Duraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 CERTIFICO e dou fé em cumprimento a despachoo proferido na ref: 180, 

haver novamente entrado em contato telefonico,(65)3383-1877,no dia 05 

do corrente, com o Senhor Gestor da Vara Única da Comarca de 

Sapezal-MT, solicitando a remessa do CD da audiência realizada naquele 

Juízo com Urgencia por se tratar de réu preso em fase de alegações 

finais.

Certifico ainda diante do acima exposto, nesta data enviei via malote a 

decisão da Ref: 180, que serviu como Oficio via malote digital a Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Sapezal, conforme comprovante em anexo.

Certifico ainda

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010042-08.2014.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIRENZE ENERGETICA S/A (EXECUTADO)

DIAS & MARIOTTI CONSTRUCOES DE PEQUENAS CENTRAIS 

HIDROELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

MARCIA ZANIN OAB - PR24478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010042-08.2014.8.11.0031 EXEQUENTE: MILTON CESAR ASSUNCAO 

EXECUTADO: DIAS & MARIOTTI CONSTRUCOES DE PEQUENAS CENTRAIS 

HIDROELETRICAS LTDA - EPP, FIRENZE ENERGETICA S/A Vistos etc. 

Expeça-se alvará judicial em favor da parte requerente, conforme 

requerido na última petição . Após o levantamento dos valores, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010059-10.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010059-10.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Expeça-se alvará judicial em favor da parte requerente, conforme 

requerido na última petição . Após o levantamento dos valores, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010050-48.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010050-48.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Expeça-se alvará 

judicial em favor da parte requerente, conforme requerido na última petição 

. Após o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010058-25.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010058-25.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Expeça-se alvará judicial em favor da parte requerente, conforme 

requerido na última petição . Após o levantamento dos valores, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-63.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010049-63.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Expeça-se alvará 

judicial em favor da parte requerente, conforme requerido na última petição 

. Após o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010048-78.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010048-78.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Expeça-se alvará 

judicial em favor da parte requerente, conforme requerido na última petição 

. Após o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010057-40.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010057-40.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Expeça-se alvará judicial em favor da parte requerente, conforme 

requerido na última petição . Após o levantamento dos valores, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010045-26.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010045-26.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Expeça-se alvará 

judicial em favor da parte requerente, conforme requerido na última petição 

. Após o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010044-41.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010044-41.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Expeça-se alvará 

judicial em favor da parte requerente, conforme requerido na última petição 

. Após o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010053-03.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010053-03.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Expeça-se alvará 

judicial em favor da parte requerente, conforme requerido na última petição 

. Após o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-33.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010051-33.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Expeça-se alvará 

judicial em favor da parte requerente, conforme requerido na última petição 

. Após o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 6 de março de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-83.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000105-83.2020.8.11.0031. AUTOR(A): LUIZ EDUARDO MACHADO 

SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido 

liminar para que a parte requerida promova a abertura de uma conta 

salário em nome do requerente, deve ser deferido, haja vista que o 

requerente está impossibilitado de receber os seus vencimentos, em 

razão de recente nomeação em cargo público. Pontue-se que a atividade 

bancária em pleno século XXI é essencial ao cidadão comum. Ninguém 

vive sem serviços bancários hoje dia, sendo que, a essencialidade dos 

serviços bancários é reconhecida na Lei Federal nº 7.783/89 em seu art. 

10, inciso XI. Ante o exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR para o fim de 

determinar que a parte requerida promova a abertura de uma conta salário 

em nome do requerente, para fins de recebimento de sua remuneração 

como servidor da Prefeitura de Nortelândia/MT, no prazo de 48 horas, sob 

pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 por dia, 

até o limite de R$ 5.000,00. DETERMINO a inversão do ônus da prova nos 

presentes autos, visto que caracterizada a relação de consumo e que 

estão preenchidos os requisitos do Código de Defesa do Consumidor (art. 

6º, VIII do CDC). CONCEDO o benefício da justiça gratuita, dado o estado 

de pobreza comprovado pela requerente por meio de declaração de 

hipossuficiência (art. 98 do NCPC). INTIMEM-SE as partes acerca do 

necessário cumprimento da ordem judicial, bem como para comparecerem 

à audiência de conciliação agendada, fazendo-se as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 CDC, bem como dos Enunciados 20, 53 e 78 

do FONAJE. CITE-SE a reclamada para, querendo, e, no prazo legal, 

apresentar contestação, com as advertências de eventual revelia. 

CUMPRA-SE servido a cópia da presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta). NORTELÂNDIA, 6 de março 

de 2020. Dr. Victor Lima Pinto Coelho Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000233-57.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. S. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000233-57.2019.8.11.0090 AUTOR(A): DEBORA MARCELINO FERRAZ 

REU: ADILON FERNANDO SOARES DOS SANTOS Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para no prazo de cinco dias se manifestar quanto o teor da 

certidão retro. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep: 78515-000, Fone: (66) 

3551-1105..

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-39.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROGERIO ALVES (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA GONCALVES (EXECUTADO)

VANTUIR SANITA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O  C I R C U N S T A N C I A D A  A u t o s  d e  n ú m e r o 

1000025-39.2020.8.11.0087. De posse do r. mandado, na data de 

02.03.2020, antes mesmo de diligenciar, verifiquei que a Certidão de 

Impulsionamento de Id. 28937974 versa sobre a intimação do advogado da 

parte reclamante para pagamento de diligência para a Citação de MARIA 

DE FÁTIMA GONÇALVES, com endereço na Cidade de Apiacás-MT, bem 

como, Citação de VANTUIR SANITA, residente na zona rural deste 

Município, Comunidade São Luiz, conforme endereço do mandado 

(descrita como Comunidade Ariranha no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso). Todavia, o único comprovante de pagamento de 

diligência existente no processo é para o cumprimento da Citação na 

Comarca de Apiacás-MT, não havendo comprovação de recolhimento para 

o cumprimento na Comunidade São Luiz (ou Comunidade Ariranha) neste 

Município, e nem mesmo para a Citação do Executado José Rogério Alves, 

nesta zona urbana. Assim sendo, certifico CIRCUNSTANCIALMENTE 

retendo o mandado e requeiro o recolhimento conforme tabela de 

diligências da Comarca, para Citação de Vantuir Sanita, no endereço 

Comunidade São Luiz, R$ 360,00; bem como Citação de José Rogério 

Alves, no endereço urbano, R$ 10,00. Sendo o que havia a certificar e 

nada mais havendo, encerro a presente, que por ser expressão de 

verdade, firmo-a com a fé do meu cargo. Nova Canaã do Norte-MT, em 02 

de março de 2020. LISANDRA DE FATIMA BRITO Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-92.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE MELO VELOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

C NORTE VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE Rua Alberto Alves, 

s/n, RUA JOÃO LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - 

CEP: 78515-970 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000015-92.2020.8.11.0090 Valor da causa: 

R$ 12.540,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: EVA DE MELO VELOZO Endereço: 

LOTEAMENTO BEIRA RIO, ZONA RURAL, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
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cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). NOVA C NORTE, 6 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000159-66.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS SANTOS FROIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000159-66.2020.8.11.0090 REQUERENTE: MARLENE DOS SANTOS 

FROIS SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. danos morais entre as partes em epígrafe. Pleiteia a parte 

requerente, em sede de tutela de urgência, que seja feito o religamento de 

energia elétrica da unidade consumidora em que reside, bem como a não 

inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. É o sucinto 

RELATÓRIO. DECIDO. DEFIRO as benesses da assistência judiciária 

gratuita, podendo revogá-las a qualquer momento acaso surjam 

evidências de que a mesma não preenche os requisitos legais para fazer 

jus à isenção. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco útil do processo. Reza o art. 22, 

caput, do CDC, que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Considerando 

que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, na forma 

da legislação consumerista mencionada alhures, a sua interrupção deverá 

ser feita apenas em hipóteses excepcionais. Compulsando os autos com 

vagar é possível extrair que os elementos coligidos até o presente 

momento não evidenciam, a priori, fraude por a parte autora em relação ao 

medidor de consumo – o que é indispensável para que a empresa 

requerida prossiga com seus atos de cobrança no que toca à 

recuperação de consumo. Aliás, a parte autora contestou a cobrança no 

âmbito administrativo. Segundo a hodierna jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a cobrança da 

recuperação de consumo só é cabível quando a concessionária faz prova 

de que a o consumidor foi o responsável pela fraude. Nestes termos: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃOPOR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – 

PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE 

CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA 

FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO 

METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – 

VALIDADE– NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO 

RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA 

INDEVIDA– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC 

E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – 

DATADA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO CONHECIDO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, 

quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no 

fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo 

não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude. A cobrança 

indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também 

indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja 

indenização por danos morais, cujo arbitramento deve respeitar os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução do 

valor estipulado em primeiro grau se constatado que fora fixado de forma 

excessiva. O montante condenatório deve ser atualizado monetariamente 

pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art.406 do Código Civil c/c art. 161 do Código Tributário Nacional. O 

termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral 

por responsabilidade contratual, é a data da citação (arts. 219 do CPC e 

405 do CC/02), ao passo que a correção monetária incide a partir da 

fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ). Não há 

necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento. (Ap 28207/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017) Desta 

forma, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor 

repousam no descumprimento, em tese, pela empresa requerida no que 

toca à legislação consumerista retromencionada. No que toca ao perigo de 

dano, este é presumido, uma vez que privar a parte requerente de um 

serviço essencial para desempenhar sua atividade empresarial 

(sorveteria). Consigne-se, por fim, que não há risco e irreversibilidade da 

decisão, uma vez que a empresa requerida poderá retomar seus atos de 

cobrança, acaso demonstrado o seu direito durante o tramitar processual 

- sem prejuízo da condenação da parte autora às penas da litgância de 

má-fé. Portanto, é de rigor o deferimento da tutela de urgência pleiteada 

pela parte requerente. Por todo o exposto, com espeque no art. 300 e 

seguintes do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada, 

determinando que a parte requerida proceda, no prazo de 24 horas, com o 

religamento da energia elétrica na unidade consumidora declinada nos 

autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Ademais, que se abstenha de: I – cobrar o valor apontado como 

controvertido; II - suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica 

na referida unidade consumidora em virtude do débito ora mencionado; e III 

- Inscrever o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito 

em razão do débito objeto da presente ação. Em caso de descumprimento 

desta decisão, a requerida incidirá em multa diária Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, DEIXO para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado 

nº 35 da ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 
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ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo"). CITE-SE a 

parte requerida para contestar o feito no prazo legal, sob pena das 

cominações de praxe. INTIMEM-SE as partes. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova 

Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45045 Nr: 477-47.2012.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GOMES VERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do réu para apresentar alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60069 Nr: 386-44.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:a) LANCE-SE o nome do condenado no rol dos 

culpados; b) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do denunciado, com a sua devida 

identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para 

cumprimento do disposto no art. 71, § 2º, do Código Eleitoral c.c. art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal;c) COMUNIQUE-SE ao INI, ao INFOSEG e 

ao Cartório Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações 

constantes da Seção 13, do Capítulo VII, da CNGC;d) EXPEÇA-SE guia de 

recolhimento para fins de execução penal.e) EXPEÇA-SE certidão de 10 

(dez) URHS em favor do advogado nomeado, conforme determina o artigo 

303 da CNGC.Após o cumprimento de todas as determinações constantes 

na presente sentença, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas 

e anotações de praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Nova Canaã do Norte/MT, 05 de março de 2020.(assinado 

eletronicamente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33820 Nr: 778-67.2007.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLA ERBERT CHIULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S. A TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUIS BRESCOVICI - 

OAB:6814-B/MT

 Vistos;

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados às fls. 

172/172-vº, conforme requerido no petitório constante às fls. 169/170.

ATENTE-SE a Serventia do Juízo que os valores deverão ser levantados 

na conta bancária informada às fls. 165.

Em seguida, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado com quitação 

integral.

Após, devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61749 Nr: 1234-38.2012.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Campos de Azevedo - 

OAB:27724O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) 

peticionante de que os autos já se encontram disponíveis para a retirada 

perante a Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 39116 Nr: 843-54.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Aquino Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] Portanto, concordando-se com aqueles que entendem não 

ser preclusiva para o Juízo a decisão que fixou a multa, RETIRA-SE a 

incidência da multa em destaque. Por isso, JULGA-SE PROCEDENTE o 

pleito feito em sede de Embargos. Fundamental frisar que houve 

CONCORDÂNCIA acerca do valor do “principal”. CONDENA-SE a 

impugnada ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o 

valor do excesso (art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC.No mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR as partes para 

ciência;2.Transitada em julgado:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª 

Região/TJMT (conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA EXEQUENTE, SUBTRAINDO-SE O VALOR DA MULTA. 

3.Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;Publicar. Intimar. 

Cumprir.Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60503 Nr: 336-25.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ribeiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a confirmação do óbito, INTIMAR o patrono da parte-autora para 
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manifestação.

 Nada falando, SUSPENDE-SE o processo. Neste caso, EXPEDIR Edital 

INTIMANDO espólio e herdeiros para manifestação, com a consequência 

de extinção do processo em caso de inércia.

 Havendo ajuizamento de habilitação, INTIMAR o INSS para manifestação.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77751 Nr: 1296-68.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleuza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 02/04/2020, às 14h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78924 Nr: 1796-37.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina de Souza Cavalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 02/04/2020, às 15h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79545 Nr: 2121-12.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanilde Ferreira da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 02/04/2020, às 16h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.
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Cumprir.

Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79546 Nr: 2122-94.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Cargnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 02/04/2020, às 15h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35475 Nr: 1518-22.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Francisco Miguel de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao Agravo, a decisão anteriormente proferida deve ser mantida.

 No mais, nada há que ser feito quanto ao recurso manejado.

 Como houve, na decisão anterior, fixação de novo valor, à SECRETARIA 

para:

1.CERTIFICAR a intimação do INSS quanto à decisão anterior. Caso não 

tenha sido feito, fazê-lo;

2.Após, INTIMAR a parte-autora para requerimento;

3.Inexistindo recurso do INSS e requerendo a autora a execução do valor 

indicado na decisão anterior, EXPEDIR RPV/PRECATÓRIO, conforme for, 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o caso, isso 

para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., 

arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal). . Após 

Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará 

para liberação dos valores;

4.Havendo pendências (inclusive requerimento diverso do acima indicado), 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35539 Nr: 1582-32.2007.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Noticiado o óbito da parte-autora, deve-se buscar confirmação.

 Por celeridade, embora se inicie com a intimação da parte-autora, já se 

antecipará ao eventual “procedimento especial de habilitação (art. 687 e 

ss. do CPC).

 Diante disso, SUSPENDE-SE o processo principal (art. 689 do CPC).

Mantém-se, pelo menos por enquanto, a tramitação no bojo destes autos 

principais.

Pelos documentos juntados, é plausível o alegado. Assim, RECEBE-SE a 

Inicial.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. ALTERAR a fase processual (com consequências à “capa”) para 

cumprimento de sentença, se ainda não foi feito;

2. INTIMAR o patrono da parte-autora para:

a. Juntar a Certidão de Óbito;

b. Requerer expressamente a habilitação.

 3. Havendo a Juntada e requerida a habilitação:

a. SUSPENDE-SE o processo principal (art. 689 do CPC);

b. CITAR o INSS para se pronunciar sobre o pedido de habilitação (art. 690 

do CPC);

c. Após resposta, à parte-autora para manifestação;

d. Após (ou sem resposta do INSS), conclusos.

4. Nada falando ou indicando que não houve o falecimento, ao INSS para 

requerer o que entender de direito;

5. Após, conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60491 Nr: 324-11.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Embora se tenha apresentado requerimento administrativo, nota-se que o 

acórdão do TRF não fala sobre tal ponto, mantendo a sentença de 

procedência.

 Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC);

c. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 
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caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

d. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “c”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60508 Nr: 341-47.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alvaro Arquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do documento juntado não é possível extrair o indeferimento, 

considerando estar manuscrito, fugindo do padrão vinculado ao INSS.

Por isso, à parte-autora para:

1.JUNTAR requerimento administrativo com indeferimento, bem como 

informar o atual endereço da parte-autora. Prazo de 30 dias;

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67868 Nr: 992-74.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Ferreira Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 02/04/2020, às 14h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68470 Nr: 1375-52.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 Não obstante o pleito da parte-autora, vale dizer, para que seja proferida 

decisão nestes Embargos, o art. 313, I e seu §1º, do CPC determinam que 

seja suspenso o processo.

 Assim, como não houve a habilitação até este momento, SUSPENDE-SE 

este processo.

 Os despachos relativos à procura e habilitação se darão no processo 

principal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35080 Nr: 1130-22.2007.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorífico Monte Verde LTDA ou Frigorífico Arantes 

Alimentos LTDA, Jeremias Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Amaral LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

atualizado da causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas processuais.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISPublicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Nova Monte Verde/MT, 28 de fevereiro de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69366 Nr: 156-67.2016.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVN, FFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE DILIGÊNCIA 

NEGATIVA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da diligência negativa, para que no prazo 

de 05(cinco) dias informe o endereço do Requerido/Executado para 

citação, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75177 Nr: 1883-27.2017.811.0091
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Fernandes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da diligência negativa, para que no prazo 

de 05(cinco) dias informe o endereço do Requerido/Executado para 

citação, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75179 Nr: 1885-94.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Fernandes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da diligência negativa, para que no prazo 

de 05(cinco) dias informe o endereço do Requerido/Executado para 

citação, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75181 Nr: 1887-64.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Fernandes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da diligência negativa, para que no prazo 

de 05(cinco) dias informe o endereço do Requerido/Executado para 

citação, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12475 Nr: 137-81.2004.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Xavier da Silva, Hilda Mota Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Refloresta Reflorestadora Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:OAB/MT 6.315-A, Rosângela Inês Colpani - OAB:MT 

9.605-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, com o 

decurso do prazo para embargos e penhora via bacen jud, requeira o que 

de direito no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40066 Nr: 1798-85.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Perotto 

LTDA, Romildo Perotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE DILIGÊNCIA 

NEGATIVA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da diligência negativa, para que no prazo 

de 05(cinco) dias informe o endereço do Requerido/Executado para 

citação, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61827 Nr: 1313-17.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Duarte LTDA, Alcionei Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE DILIGÊNCIA 

NEGATIVA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da diligência negativa, para que no prazo 

de 05(cinco) dias informe o endereço do Requerido/Executado para 

citação, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62068 Nr: 1333-08.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luiza de Oliveira Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em relação ao pedido de fl.65, informo que já consta expedido à fl. 59 o 

termo de penhora.

Impulsino os autos para intimação do exequente para que, em que 05 

(dias) informe o endereço atualizado da executada para intimá-la da 

penhora e avaliação (fl. 63)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62085 Nr: 240-73.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A, Ativos S.A. Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Comércio de Roupas Feitas Ltda ME, 

Adão Francisco da Silva, Natanael Batista da Silva, Vanilda Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustava R. Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980/A, Fabiula Muller - OAB:MT 22165-A, WALLACE ELLER 

MIRANDA - OAB:MT 47.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE DILIGÊNCIA 

NEGATIVA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da diligência negativa, para que no prazo 

de 05(cinco) dias informe o endereço do Requerido/Executado para 

citação, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66569 Nr: 160-41.2015.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME, Jorge André Zorzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. LEHRBACH & M. DAS DORES DE 

ALVARENGA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, Marco Antonio Mendes - OAB:OAB/MT 11.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00)(R$ 

3,00 por Km) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70344 Nr: 740-37.2016.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. DE JESUS SOUZA & CIA LTDA ME, 

Nelson Rodrigues de Souza, Eliane Michael de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, com o 

decurso do prazo para pagamento, requeira o que de direito no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72111 Nr: 33-35.2017.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. DE JESUS SOUZA & CIA LTDA ME, 

Nelson Rodrigues de Souza, Eliane Michael de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, com o 

decurso do prazo para pagamento, requeira o que de direito no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74447 Nr: 1451-08.2017.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC - Distribuidora de Alimentos Cuiabá LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estradeiro Restaurante e Churrascaria Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:17726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE DILIGÊNCIA 

NEGATIVA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da diligência negativa, para que no prazo 

de 05(cinco) dias informe o endereço do Requerido/Executado para 

citação, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75782 Nr: 196-78.2018.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

ACOLHE-SE o requerimento do Ministério Público.

Assim, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 07.04.2020, às 

10h30min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência;

2. CITAR a parte-requerida para conhecimento do processo, além de 

INTIMÁ-LA a comparecer à audiência de conciliação;

3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida 

deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC;

a. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, ao Ministério Público para impugnação no 

prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;

b. Após, conclusos.

4. CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência.

Intimar. Cumprir.

Nova Monte Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76072 Nr: 387-26.2018.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Tibes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelentíssimo Senhor Prefeito de Nova 

Bandeirantes - MT, Secretário de Administração do Município de Nova 

Bandeirantes, Secretário de Educação do Município de Nova Bandeirantes, 

Presidente da Comissão de Atribuição do Processo Seletivo Simplificado 

02/2017

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Manfroi da Rosa - 

OAB:MT 6.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Requer o Ministério Público que seja a Impetrante intimada para se 

manifestar acerca as informações prestadas pelos Impetrados.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 12, parágrafo único, da Lei 12.016/09:

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta 

Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro 

do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

 Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos 

serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser 

necessariamente proferida em 30 (trinta) dias.

 Embora pela literalidade do artigo não se verifique a necessidade da 

manifestação da Impetrante acerca das informações prestadas, o art. 10 

do CPC traz o seguinte:
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Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício.

Tal artigo consagra, além do contraditório e da ampla defesa, o princípio da 

cooperação, forte no Código de Processo Civil.

Por isso, DEFERE-SE o pleito do Ministério Público.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a Impetrante para manifestação acerca das informações 

trazidas pelos Impetrados;

2. Após, REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;

3. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para fins 

do art. 12, parágrafo único, da LMS.

Nova Monte Verde/MT, 03 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36470 Nr: 919-49.2008.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Bertuol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Bernardes, Maria Jaqueline Martins de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(Requerido), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 (quinhentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que foi(ram) 

condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 113/118 e cálculo de fl. 

123. O valor deverá ser preenchido separadamente na emissão da guia de 

recolhimento, da seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 

149,12 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor 

total da condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” 

– “Guias” – “Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69159 Nr: 48-38.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Luciana de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 24141-A, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Tendo em vista que o advogado dos requerentes permaneceu inerte, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR os autores, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, 

informando se possui interesse em continuação do processo, bem como 

para informar se o advogado constituído ainda atua em favor;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74136 Nr: 1259-75.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldino Silva de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00)(R$ 

3,00 por Km) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 40065 Nr: 1797-03.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Perotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...INDEFERE-SE, por ora, o pleito da parte-exequente.É que embora 

tenha havido na decisão de fl. 65 a indicação de que foi realizada busca 

do endereço da parte-executada via BACENJUD, não se encontrou tal 

documento nos autos.Em consulta ao referido sistema também não se 

encontrou protocolização de busca referente aos autos.Assim, 

considerando que ainda não se esgotou todos os meios se localizar o 

endereço do executado, realizar-se-á busca pelo sistema 

BACENJUD.Levando em conta a sistemática da referida busca, como há 

certo lapso temporal entre a ordem e a resposta, o processo aguardará 

em gabinete. Redige-se o presente por um motivo relevante: não se sabe o 

dia de amanhã. Não devendo soar jocosa a expressão, visa-se a equipar 

o juiz que futuramente analisará o processo já com a resposta. 

Provavelmente será este subscritor, mas não se pode ter certeza, por 

isso a expressão usada. Assim, lança-se o presente no processo, 

aguardando-se a resposta do BACENJUD. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65234 Nr: 1141-07.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): This e This Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos...

 Considerando o teor da petição da parte-executada requerendo a 

extinção do processo ante o pagamento da dívida, necessária a 

manifestação da parte-exequente sobre o ponto.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente, através de carga/remessa (art. 183, §1º, 

do CPC), para manifestação e requerimentos em relação ao acima 

mencionado, isso no prazo de 10 (dez) dias;

2. Após, conclusos.
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Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71600 Nr: 1607-30.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberi Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Ante o teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça (fl. 75), à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para se manifestar em relação à certidão 

exarada. Prazo: 15 (quinze) dias;

a. Decorrido o prazo, INTIMAR pessoalmente a parte-exequente para se 

manifestar, isto no prazo de 05 (cinco) dias, atentando-se ao disposto no 

art. 485, III, do CPC;

b. Após, conclusos.

2. Com manifestação, conclusos.

Nova Monte Verde/MT, 03 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75438 Nr: 2015-84.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Vistos...Embora se tenha encontrado veículo em nome da 

parte-executada via RENAJUD, verifica-se que o bem está alienado 

fiduciariamente, conforme documentos em anexo.Sobre tal situação, 

alguns comentários.A alienação fiduciária em garantia é o negócio jurídico 

pelo qual o devedor, para garantir o pagamento da dívida, transmite ao 

credor a propriedade fiduciária de um bem, conservando a posse indireta, 

sob a condição de adimplemento da dívida.Nesse sentido, em caso de bem 

gravado por alienação fiduciária, o devedor fiduciante não detém a 

“propriedade plena” do bem, mas apenas a posse direta, enquanto 

pertence ao credor fiduciário a propriedade resolúvel.Portanto, não se 

concorda com a possibilidade de constrição de bem gravado, já que o 

credor fiduciário não é obrigado a responder com bens de sua 

propriedade, ainda que resolúvel, por dívidas alheias. (...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-43.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA LAUREANO LEME OAB - 861.918.451-20 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Considerando o decidido, inicia-se o prazo para a apresentação 

de contestação. Portanto, à SECRETARIA para: 1. AGUARDAR a 

apresentação da contestação ou o decurso de prazo para tanto; 2. 

Posteriormente, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal 

ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o 

que entender de direito; 3. Após, conclusos. Saem os presentes 

intimados. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000388-57.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação 

civil pública de obrigação de fazer com pedido de liminar” ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição processual 

de Altamiro Moreira dos Santos, contra o Estado de Mato Grosso. 

Depreende-se da Inicial que através do Termo de Declarações de Edmilson 

Moreira dos Santos, irmão do substituído, a informação de que o Altamiro é 

portador da doença Parkinson há dois anos e que seu quadro de saúde se 

torna cada dia mais debilitado. Informa-se que somente o uso dos 

medicamentos não é suficiente para controle da referida doença, sendo 

necessário em caráter de urgência a cirurgia de estimulação cerebral 

profunda- DBS, uma vez que a não realização imediata da referida cirurgia 

poderá causar complicações motoras irreversíveis. Narra-se, ainda, que o 

irmão da parte-substituída não tem condições de arcar com o valor da 

cirurgia, orçada no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), tendo em 

vista estar desempregado e se dedicando integralmente aos cuidados do 

irmão. Argumentando que a realização do procedimento cirúrgico é o único 

meio capaz de garantir a sua sobrevivência da parte-substituída, 

requereu-se, em sede de tutela antecipada, a realização a cirurgia “de 

implante de eletrodos para estimulação cerebral profunda e de UTI 

pós-operatório, e demais providências necessárias à realização da 

cirurgia e recuperação da saúde de estimulador cerebral profundo -DBS, 

com implante de eletrodos para estimulação cerebral profunda e no 

pós-operatório”. Com a Inicial, documentos. Determinou-se a remessa ao 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT. Parecer técnico juntado aos autos. Foi 

indeferida a tutela provisória de urgência antecipada pleiteada. O Ministério 

Público informou a interposição de Agravo de Instrumento. Em “juízo de 

retratação”, manteve-se a decisão. O Estado de Mato Grosso apresentou 

resposta. Por sua vez, o Ministério Público apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos lançados pela parte-requerida. 

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

análise quanto à possibilidade do “julgamento antecipado” do mérito. II 

FUNDAMENTAÇÃO Há preliminares pendentes de análise, assim sendo, 

passa-se a analisá-las. II.1 DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Alega o Estado de Mato Grosso que o “Poder Judiciário não 

pratica, como regra, justiça distributiva, mas comutativa, de modo que 

apenas atende o interesse jurídico daquele que pleiteia algo judicialmente. 

Assim, não compete ao Judiciário realizar macrojustiça, esta é da 

competência dos demais Poderes: Legislativo e Executivo”. Portanto, aduz 

que “ao conceder um direito individual para tratamento de saúde ou 

fornecimento de medicamentos, acaba por deturpar o próprio conceito de 

direito social que é a saúde pública”, já que, por ser um direito social, deve 

a implementação de políticas públicas serem tuteladas e realizadas, em 

regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo. Pois bem. A saúde é 

um dever do Poder Público, logo, conclui-se, em decorrência lógica, que a 

responsabilidade é solidária entre todos os entes (União, Estados, 

Municípios e DF) podendo o cidadão ou quem o represente, pleitear de 

qualquer um deles. Nesse sentido, o Poder Judiciário pode, sem que fique 

configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a 

implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito 

constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária, como mencionado, 

de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Nesse sentido, pacífica a 

jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO 

PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE 
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DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente 

programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não 

pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do 

direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique 

configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a 

implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito 

constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes 

federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de 

infirmara decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(STF - AI 810864 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 

Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 

30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)] Logo, o Estado deve suportar e fazer 

cumprir, sim, as demandas que tem sido postas no dia a dia à apreciação 

do Poder Judiciário. Portanto, AFASTA-SE a preliminar arguida. II.2 DOS 

PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE O ESTADO 

DESRESPEITAR AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, SOB PENA DE ILEGALIDADE 

Afirma a parte-requerida que a concessão do pleito individual do autor 

acabaria por violar os princípios da legalidade orçamentária e o da 

vedação ao estorno, pois seria uma despesa não prevista na lei 

orçamentária, bem como demandaria do Executivo a realocação de 

valores específicos para o custeio da pretensão individual. Pois bem. Não 

obstante ser defeso ao requerido tentar se esquivar da sua obrigação 

constitucional sob o pálio da alegação e desequilíbrio orçamentário, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou no sentido 

de que: A falta de previsão orçamentária não é motivo suficiente para 

impedir o deferimento da tutela antecipada porque a proteção à 

inviolabilidade ao direito à vida prevalece sobre o interesse financeiro e 

secundário do Estado. (AI 824/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/08/2011, Publicado no DJE 26/08/2011 e RAI nº 

14.287/2001, Terceira Câmara Cível, Dr. Antônio Horácio da Silva, DJE 

29.05.2002, dentre outros) Por isso, rejeita-se a aludida preliminar. II.3 DA 

RESERVA DO POSSÍVEL E DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” Argumenta que 

o direito à saúde deve ser concedido por meio de políticas públicas, na 

forma como fora previsto na Constituição da República, um direito social, 

não havendo espaço para pleitos individuais que afogam o Poder 

Judiciário. Pois bem. O princípio da reserva do possível não pode ser 

invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que 

lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado: [...] 

Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo 

e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, 

revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases 

excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas 

públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, 

sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os 

encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, 

vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de 

direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. 

DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE 

CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO 

JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou 

parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no 

próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento 

negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito 

do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência 

constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 

v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz 

inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, 

por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se 

revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, 

sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas 

executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos 

pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos 

governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A 

intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas 

governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, 

notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva 

neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão 

estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos 

que a própria Constituição da República assegura à generalidade das 

pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO 

POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO 

DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, 

sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, 

quer com a execução de políticas públicas definidas no texto 

constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos 

sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando 

contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de 

superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de 

outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa 

relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira 

e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão 

governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, 

deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em 

ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na 

própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva 

do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o 

propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de 

políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável 

limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, 

no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do 

postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. 

Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, 

de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), 

compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se 

capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a 

assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, 

também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 

direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, 

de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO 

OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, 

PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da 

proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de 

caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas 

pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que 

veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado 

(como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança 

pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos 

fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de 

concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser 

ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em 

conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os 

direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, 

também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a 

preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou 

parcial - os direitos sociais já concretizados. [...]. (STF, Segunda Turma, 

ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). Pelo exposto, com a 

evidente omissão, óbice algum há em se determinar que o ente público 

adote as providências cabíveis para garantir o direito à assistência à 

saúde. Portanto, REJEITA-SE a preliminar. II.4 DO COMPROMETIMENTO DA 

ISONOMIA E CONSEQUENTEMENTE DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE 

Aduz o demandado que a presente ação compromete o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, isonomia entre os cidadãos e a 

discricionariedade administrativa, causando enorme desequilíbrio ao 

sistema de saúde, haja vista beneficiar um paciente em detrimento de 

inúmeros outros. A saúde é um dever do Poder Público, conclui-se, em 

decorrência lógica, que a responsabilidade é solidária entre todos os 

entes (União, Estados, Municípios e DF) podendo o cidadão ou quem o 

represente -no caso em tela a coletividade representada pelo Ministério 

Público, pleitear de qualquer um deles. Nesse sentido, da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR 

PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO 

DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente 
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programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não 

pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do 

direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique 

configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a 

implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito 

constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes 

federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de 

infirmara decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(STF - AI 810864 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 

Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 

30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015). Logo, o Estado deve suportar e fazer 

cumprir, sim, as demandas que têm sido postas no dia a dia à apreciação 

do Poder Judiciário. Com estas considerações, REJEITA-SE a preliminar 

arguida. II.5 DA IMPERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA Não 

houve requerimento por parte do Ministério Público, tampouco imposição 

pelo Juízo quanto à implantação da multa diária, motivo pelo qual SE 

REJEITA a preliminar. II.6 DO “JULGAMENTO ANTECIPADO” DO MÉRITO 

Analisadas as preliminares, ao mérito. Pois bem. A narrativa da Inicial e os 

documentos indicam que ALTAMIRO é portador da doença Parkinson, 

sendo imprescindível a realização de procedimento cirúrgico “de implante 

de eletrodos para estimulação cerebral profunda e de UTI pós-operatório”. 

Neste ponto, sabe-se que o direito à saúde vem observado, no âmbito 

internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de 

outros documentos não menos importantes. No âmbito nacional, a saúde é 

direito fundamental eleita como direito social no “caput” do art. 6º da 

CRFB/88, além de princípio fundamental que constitui objetivo prioritário do 

Estado de Mato Grosso, assegurado pelo salário mínimo, pelas normas 

trabalhistas, pela competência comum de cuidado, competência 

concorrente de legislação pelos entes da federação e pela competência 

particular dos Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e XXII, art. 23, 

inciso II, art. 24, inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 3º, inciso III, 

da CEMT e art. 2º da Lei 8.080/90. E, para a consecução dela (saúde), 

concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei Orgânica da 

Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e serviços de 

saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados pelos três 

níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Imperioso destacar que a garantia do direito à saúde (CF/1988, art. 6º) é 

de competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II), 

não se olvidando o que dispõe o art. 196 da Constituição, segundo o qual 

"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação", sendo que, de acordo com 

o art. 198, o "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações 

e serviços públicos de saúde. Registra-se que o art. 196 da CR/88 impõe 

ao Poder Público a prestação de serviço integral de saúde, que engloba o 

fornecimento de tratamento, até mesmo realização de cirurgias. Não 

obstante o repertório de direitos acima elencados, a presente situação é 

endêmica em todo o país, a judicialização de demandas de saúde perante 

o Poder Judiciário com a consequente intervenção no Poder Executivo 

para a consecução daqueles direitos. E tal prática é extremamente 

prejudicial ao Poder Público e à própria coletividade, o que a frustrar 

qualquer política pública planejada, articulada e programada, porquanto, 

em última análise, obriga-se o Estado ao fornecimento de procedimentos, 

tratamentos e medicamentos muitas vezes não contemplados pela 

estrutura do Sistema Único de Saúde, alguns deles até de eficiência não 

comprovada. Verifica-se pelos documentos juntados, que não obstante o 

fato de ALTAMIRO ser portador da doença Parkinson, o Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT emitiu o Parecer Técnico, afirmando em sua parte 

conclusiva, que “não há urgência; não há risco imediato de vida”. Aliado a 

isso, tem-se a notícia de que Poder Público já tomou providências quanto 

ao presente caso, havendo a informação de que em 12.04.2019 já foram 

encaminhados os documentos necessário para a Central de Regulação do 

Estado, conforme Declaração da Prefeitura Municipal de Nova 

Bandeirantes. Há, ainda, documento juntado pelo Ministério Público 

indicando a solicitação (Código 285722320) à Central de Regulação 

(Número da AIH – Autorizações de Internação Hospitalar n° 

511910090325-7). Ali é indicado (em “dados da solicitação”) que o caráter 

do procedimento é eletivo e a classificação do risco é de “Prioridade 2 - 

prioridade não urgente” Desta maneira, atento às informações contidas 

nos autos, conclui-se que o Estado de Mato Grosso não está se omitindo 

da obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico almejado pela 

parte-substituída. A demora no fornecimento da cirurgia deve-se à 

burocracia que tal procedimento requer, não podendo ser entendida como 

negativa pelo requerido de dar assistência à saúde da parte-substituída. É 

certo que o cidadão não pode ficar desassistido, mormente quando o 

ordenamento jurídico lhe assegura a assistência à saúde como direito e 

garantia fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o ingresso 

ao Sistema de Saúde, mediante o manejo de medidas judiciais, é 

prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, ainda que por 

meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a propiciar a 

vantagem de alguns em detrimento da maioria. Assim, do conjunto 

probatório trazido aos autos, dois pontos devem ser ressaltados. Primeiro, 

ALTAMIRO é portador da doença Parkinson, necessitando de 

procedimento cirúrgico específico para a manutenção da sua saúde 

(qualidade de vida). Segundo, não obstante a necessidade da realização 

da cirurgia, não houve demonstração concreta da premência de sua 

realização, podendo, o paciente, aguardar a regulação que está sendo 

feita pela Central/Coordenadoria de Regulação do Estado de Mato Grosso. 

Portanto, ALTAMIRO pode aguardar a regulação que está sendo feita pela 

Central/Coordenadoria de Regulação do Estado de Mato Grosso, 

considerando que não ficou caracterizada a URGÊNCIA para o caso. 

Conclui-se, portanto, pela procedência parcial do pedido, tendo em vista 

que se deixará de designar prazo para a realização do procedimento 

cirúrgico pelo ente requerido. III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal formulado na Inicial, 

fulcrando-se nos arts. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e arts. 4º e 9º, 

ambos da Lei 8.080/90, o que se faz para DETERMINAR ao o ESTADO DE 

MATO GROSSO (tudo às suas expensas) a obrigação de fazer, a qual 

consiste em: 1. VIABILIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE 

ELETRODOS PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA e de UTI 

pós-operatório, e demais providências necessárias à realização da 

cirurgia e recuperação da saúde do requerente ALTAMIRO MOREIRA DOS 

SANTOS, autorizando a realização do procedimento em hospital que o 

faça pelo Sistema Único de Saúde, se possível, ou mesmo contratando-se 

fornecedor particular, mesmo que em outro Estado da Federação, no 

prazo, sem descartar, que poderão ser solicitados outros produtos, 

medicamentos ou procedimentos médico/ambulatorial/hospitalar que se 

fizerem necessários com vistas à saúde ou no caso de alteração do 

quadro clínico, DEIXANDO-SE de estipular prazo para a realização do 

referido procedimento. Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. DEIXA-SE de condenar o requerido nas 

despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a 

isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01. DEIXA-SE de 

condenar os requeridos em honorários advocatícios, considerando a 

postulação pelo Ministério Público e as disposições do art. 44, I, da Lei 

8.625/93 e art. 73, I, da Lei Complementar 27/93. IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Por fim, à SECRETARIA para: 1. INFORMAR ao TJMT (indicando o nº do AI 

lá em tramitação) a prolação desta sentença, encaminhando cópia dela; 2. 

INTIMAR o Estado de Mato Grosso para ciência da decisão e 

“implementação das providências indicadas”; 3. NOTIFICAR pessoalmente 

o Gestor de Saúde Estadual, isso para “implementação das providências” 

indicadas; 4. CIENTIFICAR o Ministério Público; 5. Visando a dar maior 

publicidade e quiçá efetividade, encaminhar cópia desta decisão: a. Ao 

e-mail surca@ses.mt.gov.br (Superintendência de Regulação); b. Ao 

e-mail coreg@ses.mt.gov.br (Coordenadoria de Regulação em Cuiabá); c. 

Ao e-mail gbses@ses.mt.gov.br (Gabinete do Secretário de Estado de 

Saúde); Quanto à remessa necessária, considerando que o valor devido 

se fixará em patamar abaixo de 500 salários mínimos, de se aplicar o 

artigo 496, §3º, incisos II e III, não sendo o caso de ser remetido ao TJMT. 

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos. 

Publicar. Intimar. Cumprir.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA N. 6/2020-NUB

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO o disposto no Edital n. 2/2020-NUB, que torna público o 

Processo Seletivo de Estágio Curricular Remunerado para estudantes de 

nível superior, no âmbito da Comarca de Nova Ubiratã-MT;

 CONSIDERANDO a necessidade de coordenação, operacionalização, e 

acompanhamento do Processo Seletivo;

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR para compor a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo de Estágio Curricular Remunerado para estudantes de nível 

superior, os membros abaixo relacionados:

Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito Diretor do Foro - Presidente

 Solange Lemos da Rosa, Gestora Geral – Membro

Railson Silva Barbosa, Assessor de Gabinete II – Membro

Giovano José Bom Despacho Farias, Assessor de Gabinete II - Membro

 Joriel Xavier de Campos, Gestor Administrativo III – Membro

Glaucia Rodrigues, Técnica Judiciária – Membro.

 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

 Nova Ubiratã/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50495 Nr: 760-19.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CLAUDINO KARLING, JOANE 

GOMES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON TERRA DOS SANTOS 

- OAB:17212/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOANE GOMES ROSA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) de custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 24 de setembro de 2019

Joriel Xavier de Campos Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000090-80.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ANTONIO CENEDESE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000090-80.2020.8.11.0107. REQUERENTE: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

REQUERIDO: CLOVIS ANTONIO CENEDESE VISTOS. Trata-se de TUTELA 

CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE (ARRESTO) 

movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDIGO 

BARTER em face de CLOVIS ANTONIO CENEDESE, devidamente 

qualificados, alegando, em síntese, que é credor deste da importância 

correspondente a 13.011,15 sacas (equivalente a 780.669 quilogramas) 

de soja em grão, obrigação esta representada pela Cédula de Produto 

Rural – C.P.R. nº 09, safra 2019/2020, com data de vencimento 1º de 

janeiro de 2020. Informa que a mesma quantidade de grão foi objeto de 

Penhor Agrícola registrado sob o n° 7.635 junto ao Livro 3 no Cartório de 

Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT. Assevera, ainda, que a primitiva 

credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA, endossou mediante 

instrumento a Cédula de Produto Rural (CPR) para sua titularidade. Por fim, 

esclarece que “requerido descumpriu a sua obrigação assumida na CPR. 

Isto porque, plantou e colheu na área designada, no entanto não está 

disponibilizando a quantidade de soja devida à Requerente no local 

indicado, isto é, nem na própria fazenda e nem no local de entrega 

previsto na CPR” (sic), razão pela qual postula a tutela deste Juízo a fim de 

que seja concedido o arresto do produto a fim de garantir a efetividade da 

prestação jurisdicional. Vieram os autos conclusos. É o necessário 

relatório. DECIDO. Cuida-se de tutela de urgência de natureza cautelar, 

podendo ser efetivada mediante arresto de produtos objeto de penhor 

agrícola. Com efeito, dispõe o artigo 300 do atual Código de Processo Civil 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No tocante à tutela de urgência pleiteada, 

vislumbro a presença dos requisitos ínsitos a medida, posto que em juízo 

de cognição sumária, é possível auferir a probabilidade do direito do autor, 

que se funda em título executivo representado pela CPR nº 09, o qual foi 

garantido por penhor de safra. Ademais, a parte autora demonstrou 

também o perigo da demora, pelos documentos e fotos que instruem a 

inicial, assim como diante da fácil circulação do produto nesta região. 

Calha frisar que “in casu”, o penhor é de primeiro grau sem concorrência 

com terceiros; ainda, consoante documentos juntados aos autos o penhor 

foi devidamente registrado no livro auxiliar do CRI competente. Outrossim, 

a CPR em comento, transferida mediante endosso à parte autora, 

encontra-se revestida das formalidades legais, de maneira que se 

constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade de 

produtos nela previsto, conforme disposto nos artigos 3º e 4º da Lei n. 

8.929/94. Portanto, presentes os requisitos ínsito a medida, qual seja, 

prova literal da dívida inadimplida, o risco de dano e o perigo da demora, 

mormente pela fácil comercialização do produto no Estado (Ap 

93106/2016, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 02/09/2016). 

Desse modo, a concessão do pleito autoral de arresto, é medida que se 

impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de 

determinar o arresto de 13.011,15 sacas (equivalente a 780.669 

quilogramas) de soja em grão, da safra 2019/2020, para preservação do 

penhor agrícola de primeiro grau dado em favor da parte autora, que 

deverão ser entregues nos armazéns indicados pela autora, nos moldes 

delineados na inicial. Todavia, CONDICIONO o cumprimento da liminar à 

apresentação de caução real, a fim de afastar o perigo de irreversibilidade 

da medida. Após, tome-a por termo, ficando nomeado como fiel depositário 

do bem o próprio requerente, caso contrário fica nomeado como 

depositário fiel o representante do autor, mediante termo de compromisso. 

Sendo caucionado bem imóvel, expeça-se o respectivo mandado de 

averbação às margens da matrícula do bem noticiando a oferta em 

caução. Expeça-se o respectivo mandado, que deverá ser cumprido com 

prudência e moderação, devendo os responsáveis pelo cumprimento da 

ordem atentar para que se proceda à verificação da propriedade do 

requerido sobre o produto objeto de constrição. Conste no mandado que o 

descumprimento da presente determinação caracterizará ato atentatório 

ao exercício da jurisdição, sujeitando o responsável a multa de até 20% do 

valor da causa, sem prejuízo das sanções cíveis, criminais e processuais 

cabíveis, nos termos do artigo 5º, 77 e incisos, do Código de Processo 
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Civil. Cumprida a medida cautelar, CITE-SE a parte Requerida para que, 

querendo, responda à ação no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as 

provas a serem produzidas, sob as penas da revelia, nos termos do artigo 

306 do NCPC. Observe a autora o que dispõem os artigos 308 e 309 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, JUIZ DE 

DIREITO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000467-88.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. G. (REU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 29/04/2020 Hora: 

09:15, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 6 de março de 

2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000459-14.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. G. (REU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

manifeste acerca do documento ID 29960381 no prazo de quinze dias. 

Após, vista ao Representante do órgão do Ministério Público. Novo São 

Joaquim, 6 de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000272-06.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 1000272-06.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: HERNANDES ANDRADE REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Estando o processo apto para 

sentença e não sendo possível a sua resolução em audiência, 

considerando a extensa pauta de audiências da data de hoje e o atraso 

que tal ato pode gerar nas solenidades vindouras – o que, 

indubitavelmente, causaria constrangimento às partes e testemunhas que 

aguardam as demais instruções, determino a mantença dos autos em 

gabinete para solvência. Novo São Joaquim, 05 de Março de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80002 Nr: 775-78.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliene Goulart Bentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Souto Onório Lazzari - 

OAB:MT 9381/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:MT 8857/O, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 Na decisão de fls. 575/577, após a estabilização do processo, fora a 

parte instada a apresentar o rol de testemunhas cuja oitiva seria efetivada 

em audiência de instrução e julgamento, ficando expressamente 

consubstanciado na decisão que seria declarada a preclusão da 

possibilidade da produção de referida espécie probante acaso não 

ocorresse o tempestivo depósito do rol testemunhal em cartório.

 Mesmo devida e antecipadamente intimada do decisum em apreço, a parte 

embargada, até a presente data, não arrolou suas testemunhas.

 É certo que cabe ao magistrado condutor do feito o respeito aos 

princípios constitucionais do processo.

 Neste diapasão, vemos que o contraditório é um dos mais, quiçá o mais, 

importante deles.

 Fora a parte expressamente notificada das consequências de sua 

inação, tendo deixado transcorrer o prazo para o arrolamento das 

testemunhas.

 Não se trata aqui de impedir a parte de produzir provas, mas sim de 

obrigar com que arque a parte desidiosa com as consequências da não 

efetivação de um ato necessário ao impulsionamento do processo em seu 

favor.

 Portanto, para que não haja ofensa ao princípio do contraditório, declaro 

preclusa a possibilidade da parte embargada de produzir provas orais no 

presente feito, mormente as testemunhais.

 Ademais, sendo noticiado nos autos a interposição de Agravo de 

Instrumento, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA

 Não sendo possível a presença da advogada da parte embargante e 

sendo somente ela a causídica constituída, mister a redesignação do ato.

DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: “

Diante do exposto, redesigno a presente solenidade para a data de 14 

(quatorze) de Maio de 2020, às 13:30 (treze e trinta) horas, no horário 

oficial do Estado de Mato Grosso.

Mantidas todas as deliberações anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69968 Nr: 475-63.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES BORGES DA SILVA, Alice Alves da Silva, 

Valdomiro Borges Leal, Joana Darc Borges Pereira, Pedro Vicente Pereira, 

Sueli Borges de Sousa, Moacir Jesus Barboza, Maria de Lourdes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 69968 (475-63.2011.811.0106)

 Considerando demonstrativo atualizado de cálculo (fls. 179/180), 

apresentado pela parte exequente, nos termos do artigo 100 caput da 

Constituição Federal e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de Precatório 

ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy
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Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74983 Nr: 79-13.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A, Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpotencia Transporte Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482/O, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A, James Allen Correia Fernandes - OAB:GO 

30635

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

79-13.2016.811.0106, Protocolo 74983, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76716 Nr: 92-75.2017.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA DINIZ, 

para devolução dos autos nº 92-75.2017.811.0106, Protocolo 76716, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76752 Nr: 111-81.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina das Neves Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues Sobrinho, Anísio Ferreira 

Camargo, Maura Madalena de Camargo, Wilson Ferreira Gonçalves, 

Tereza Ferreira de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laísa Faria de Melo - OAB:GO 

41009, Susanne Ferreira de Faria - OAB:GO23693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32799, Iandra Santos Morais - OAB:MT 16051/O, Kezia Alves de 

Paula Braga - OAB:MT 10075/O, Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5887/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA DINIZ, 

para devolução dos autos nº 111-81.2017.811.0106, Protocolo 76752, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67826 Nr: 349-18.2008.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliandra Arando Gomes, Alipio Arando Gomes, Juliana 

Arando Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Junior Cesar Silva de Oliveira 

Santos, Valdiza da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7402/O, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15338/O, Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássia Carmo Farias - 

OAB:MT 13622/O, Fernando Saldanha Farias - OAB:MT 15512/O, 

Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15076/A

 Referência: Autos n.º 67826 (349-18.2008.811.0106)

 Conforme documento fl. 570, com pedido datado em 05 de fevereiro de 

2020, solicitam as partes a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) 

meses, para a discussão de acordo no feito.

 Em razão disto, DEFIRO o pedido formulado pelas partes em sua 

integralidade, suspendendo o feito pelo prazo requisitado.

 Decorrido o prazo, intime-se o inventariante para que em 05 (cinco) dias, 

promova o andamento do feito, sob pena de substituição.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 303-77.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFR, MMMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBdO, IdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Damas da Silva - 

OAB:MT 25387/B, Cleiton Otamiro Ferreira da Silva - OAB:MT 

16585/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 Referência: Autos n.º 73563 (303-77.2018.811.0106)

 O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, 

trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da cooperação.

 Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do 

regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, 

caput).

 Por referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

 A interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – 

e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível.

 Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, 

mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes 

na influenciação do magistrado.

 No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código 

de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016):

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua 

participação no processo, levando aos autos alegações e provas que 

auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a 

parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde 

que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC.

 Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória.

 Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste 

momento.

 Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas.

 E entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve 

ser oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao 

mérito da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico.

 Além disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de 

audiência para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca do tema, o que garante inclusive maior 

celeridade no processo.

 Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de provas, 

mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes provar o 
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alegado com a utilização de todos os meios probatórios admitidos.

 Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, especificou, em 

seu artigo 319, inciso VI que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(…)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados;

 A intenção do legislador, ao manter referido dispositivo referente ao 

requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o 

comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis 

que a argumentação, já na petição inicial, das provas que pretende a parte 

produzir é, na verdade, uma clara indicação de que impossível é a 

surpresa processual, em absoluto respeito ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa.

 Tanto é que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como 

requisito da contestação a especificação das provas que o réu pretende 

produzir (artigo 336 caput do Código de Processo Civil).

 No entanto, em detrimento de todos os referidos comandos legais, virou 

praxe na cultura jurídica a menção, tanto na petição inicial quanto na 

contestação, o pedido de produção de “todas as provas admitidas em 

direito”, como de fato ocorrera.

 Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis literis, 

haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande maioria das 

petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas.

 No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos.

 Na sistemática do antigo Código de Processo Civil, não haviam muitos 

problemas com tal situação – razão pela qual entendemos que, 

rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se alterar -, eis que, na 

antiga metodologia processual, não havendo a composição entre as 

partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear o feito e fixar o ponto 

controvertido, quando então haveria nova necessidade de especificação 

de provas.

 Ou seja, no anterior regramento, haveria o aprazamento de audiência de 

tentativa de conciliação após a estabilização do processo e, não sendo 

esta obtida, ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o 

processo.

 Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema.

 E tal possibilidade preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que 

por mais que caiba ao juiz condutor do feito a determinação das provas a 

serem produzias, a indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual 

não pode – principalmente quando a discussão meritória trata de objetos 

privados e totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena 

inclusive da violação de sua parcialidade na condução do feito.

 Outrossim, com as normas constantes na atual legislação, não há mais a 

ocorrência da audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela 

acontece numa fase anterior à estabilização do processo e sem a 

participação do juiz.

 Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal audiência 

é aprazada.

 Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento do feito seja efetivado 

em gabinete ou, se entender o juiz e as partes cabível, que seja designada 

audiência especificamente com tal finalidade, conforme norma aposta no 

artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.

 Assim, com vistas a garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

 Na oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir todas as 

provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.

 Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.

 Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais 

questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.

 Intime-se e cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 6 de março de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80381 Nr: 971-48.2018.811.0106

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 80381 (971-48.2018.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Retificação de Atestado de Óbito de ADÁRIO NERIS 

DOS SANTOS, movido por Maria Marta dos Santos.

 Tentada o cumprimento do respectivo mandado para a intimação pessoal 

da parte autora em endereço indicado aos autos, pelo oficial de justiça é 

informado que o endereço fornecido encontra-se desatualizado (fl. 38). 

Desse modo, presume-se válida a intimação, vez que é dever da parte 

manter seu endereço atualizado no caderno processual. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - 

ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - MUDANÇA 

DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. Considera-se válida a intimação do autor no seu endereço 

informado no processo, relevando-se que a sua mudança de endereço 

sem comunicação ao Juízo, na forma da lei, implica em presunção de 

legalidade da intimação então realizada formalmente. Abandono da causa 

reconhecido e declarado, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC.1

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1º da lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1.973 (revogado Código de Processo Civil 

Brasileiro), não tendo sido localizada em razão de sua mudança de 

endereço, não informado nos autos.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a autora em pagamento de custas, uma vez que 

deferida a justiça gratuita pleiteada na inicial (fl. 21).

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 
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eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 6 de março de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69592 Nr: 95-40.2011.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT, Antônio 

Augusto Jordão, Orlando Novais de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5751/O, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17934

 Referência: Autos n.º 69592 (95-40.2011.811.0106)

 Cuida-se de Ação Civil Pública com pedido de liminar movida pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor de ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO, 

ORLANDO NOVAIS DE BRITO e MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.

 Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio da 

cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

 Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante.

 No entanto, mesmo sendo minudenciadamente explicada a razão pela qual 

seria necessária a manifestação das partes, verifico que apenas a parte 

autora apresentou manifestações de acordo com o determinado, 

apresentando os pontos que entendem por controvertidos, contudo, não 

manifestando o interesse em produção de provas.

 De outra banda, no que diz respeito aos requeridos, verifico que apenas 

o Município de Novo São Joaquim atentou-se ao chamado do Judiciário, 

entendendo por assim, quanto a fixação de ponto controvertido a 

existência de dano ao erário. Por fim, manifesta pela designação de 

audiência de instrução e julgamento para a colheita de prova testemunhal.

1) Das Questões Processuais Pendentes

 Analisando os autos, verifico que não subsistem questões pendentes de 

análise.

2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos

 De acordo com os documentos anexados aos autos, verifica-se que as 

partes contradizem-se no que diz respeito da existência ou não de efetivo 

dano ao erário, em razão dos atos praticados pelos réus, bem como da 

existência de dolo na ação dos requeridos Orlando e Antônio.

 Neste sentido, fixo como ponto controvertido da presente demanda, a ser 

solvido pela instrução probatória os seguintes pontos.

A.1 – Presença, ou não, do elemento subjetivo (dolo) nas ações dos réus 

Antônio Augusto Jordão e Orlando Novais Brito.

A.2 – Presença, ou não, de dano ao erário em razão do ato perpetrado 

pelos réus.

 Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não 

necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à 

causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais 

pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de 

cerceamento de defesa.

 Fica admitido como meio de prova a colheita do depoimento de 

testemunhas que serão arroladas pelo MUNICÍPIO DE NOVO SÃO 

JOAQUIM conforme requerido em fl. 786.

3) Da distribuição do ônus da prova

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

 No caso presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma 

como disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas 

alegações. Assim, é ônus da parte autora demonstrar a existência de ato 

improbo dos requeridos, bem como a existência de dano ao erário. Por sua 

vez, cabem aos réus desconstituí-las, na forma do inciso II do art. 373.

4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito

 A ação em tela se alicerça nas disposições constantes do Código Civil 

atinentes ao direito administrativo.

 5) Da audiência de instrução e julgamento

 Diante da solicitação da dilação probatória pelo requerido, designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 30 (dois) de Abril de 

2020, às 13hrs, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Determino que o Município de Novo são Joaquim deposite em cartório o rol 

de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça 

constar, nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, 

no caso de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, 

justificar referida ausência de forma minudenciada.

 Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil.

 Fica a parte ciente que, em atenção ao princípio do contraditório, a não 

apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a 

preclusão da possibilidade da produção da prova desta natureza.

 A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 

caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio 

de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo 

citado, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha que não 

comparecer.

 Fica à parte facultada a condução da testemunha diretamente à 

solenidade, salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).

 Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I 

(frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser 

tempestiva, nos termos do parágrafo 1º.

 Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, deverá 

apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão.

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas ou do 

pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Declaro preclusa a possibilidade de dilação probatória por parte dos 

requeridos ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO e ORLANDO NOVAIS DE BRITO, 

eis que nada manifestaram-se acerca de tal tema.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74444 Nr: 593-97.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: I. S. Morais Sociedade 

Individual de Advocacia - OAB:MT 1119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Referência: Autos n.º 74444 (593-97.2015.8.11.0106)

 Considerando a decisão de fls. 203/203-v, necessário a regularização de 

pontos que se mostram pertinentes ao prosseguimento do feito.

 Inicialmente, destaco a presença do erro material, onde, após indeferiu-se 

a inquirição de testemunhas em razão da preclusão da decisão de fl. 184, 

e após, designou-se data para a diligência requisitada.

Logo, o prosseguimento do feito é medida de rigor, e, considerando que 

embora devidamente intimadas da decisão de fl. 184, as partes deixaram 

de apresentar rol de testemunhas a serem inquiridas em juízo, não há o 

que falar de inquirir as testemunhas SILVANA e KELLIANA.

Neste sentido, o prosseguimento do feito é medida de rigor, restando 

deste modo a inquirição das testemunhas SILVANA LAURINDO DA SILVA 

e KELLIANA CASTRO SANTOS RIBEIRO.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 

2020, às 17hrs no horário oficial de Mato Grosso, para inquirição das 

testemunhas acima indicadas, requisitando-as à parte requerida.

 Assim, deverá ser desconsiderada o trecho da decisão que designou 

data para audiência de inquirição, intimando-se às partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as respectivas alegações finais 

por memoriais, uma vez que finda a instrução do feito.

 Após, transcorrido o prazo independente de manifestação das partes, 

remetam-me conclusos os autos para a expedição de sentença.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77831 Nr: 825-41.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Omero de Oliveira, Marcos Parreira Magalhães, A. 

C. R. Associação Clube do Rodeio, João Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H L Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21390/A

 Referência: Autos n.º 77831 (825-41.2017.8.11.0106)

 Trata-se de execução de título extrajudicial que Luiz Omero de Oliveira e 

Outros movem em desfavor de HL CONSTRUTORA LTDA.

 Apresenta a executada impugnação ao laudo de avaliação, colecionando 

ainda tabela de possíveis valores de mercado do objeto constrito ao feito.

 Sem delongas, temos que a pretensão da executada não merece 

prosperar. Explico.

 Conforme os documentos arrolados pela própria peticionante, os preços 

fixados à Motoniveladoras de mesmo modelo, 140K, possuem variação de 

acordo com dois fatores, horas trabalhadas e ano de fabricação, onde, 

destaco que uma máquina de mesmo modelo, com fabricação no ano de 

2013 com 4.300 horas trabalhadas é avaliada em R$ 370.000,00 

(trezentos e setenta mil reais), ao passo que uma motoniveladora cujo ano 

de fabricação remonte ao ano de 2012, com 0 horas trabalhadas é 

avaliada em R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete reais).

 Dito isto, temos que o valor fixado pelo oficial de justiça avaliador se 

demonstra plenamente proporcional.

 Por todo o exposto, INDEFIRO o petitório de fls. 328/329 em sua 

integralidade, homologando assim o laudo de avaliação de fl. 324.

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000181-13.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

SHIRLEY VERISSIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN JULIA BARBOSA OAB - MT25584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CAROLINE SILVA TOSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000181-13.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: MANOEL EUSTAQUIO DA SILVA, SHIRLEY VERISSIMO DA 

SILVA REQUERIDO: ANTONIA CAROLINE SILVA TOSTA Tendo em vista a 

manifestação de id. 29065636, restou-se prejudicada a realização da 

audiência anteriormente aprazada. Neste sentido, redesigno a solenidade 

para a data de 07 de maio de 2020, às 15hrs (horário oficial de Mato 

Grosso). Intimem-se as partes. Cumpra-se NOVO SÃO JOAQUIM, 3 de 

março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-94.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO CALIXTO ALVES (EXECUTADO)

EURIPEDES DE PAULO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000001-94.2019.8.11.0106. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EURIPEDES DE PAULO 

PEREIRA, DIVINO CALIXTO ALVES Pretende a parte exequente a prática 

de atos pelo juízo, nos termos do Princípio da Cooperação previsto no 

novo CPC/2015, a fim de garantir seu direito ao recebimento de crédito. 

Contudo, no dia 24 de Setembro de 2019, o Congresso Nacional, 

representante da vontade do povo brasileiro, aprovou a Lei nº 

13.869/2019, que “define os crimes de abuso de autoridade, cometidos 

por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou 

a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído .” 

Dentre os novos crimes de abuso de autoridade, está o delito previsto no 

artigo 36: Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - 

detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Inicialmente, ressalte-se 

que o § 1º do artigo 1º da mesma lei estabelece que, além do dolo de agir, 

poderá também haver a prática do delito se ocorrer “mero capricho”, o que 

é demasiadamente subjetivo a ensejar diversos tipos de interpretações. 

No ponto, destaco que em todo o texto da Lei 13.869/2019 há conceitos 

abertos, que demandam interpretações distintas, o que prescinde de 

prévia definição, para fins de que todos os seus aplicadores permaneçam 

seguros em sua atuação frente à incidência da lei penal. Nesse contexto, 

tem-se que, por ativos financeiros, a depender da interpretação conferida, 

poderá ser compreendido como o dinheiro em espécie ou todo tipo de 

bens móveis ou imóveis que possuam valoração no mercado, razão pela 

qual não poderá haver a indisponibilidade em quantia que extrapole o valor 

estimado para a satisfação da dívida, sob pena de ser considerado fato 

rechaçado pelo ordenamento jurídico e tipificado como crime. Por certo 

que a lei estabelece, como elementares do tipo, a necessidade de 

demonstração pela parte e de ausência de correção pelo juízo, contudo, 

eventual tentativa de ajuste poderá, a depender do caso concreto, não 

produzir o efeito de correção esperado, o que levará à prática do delito 

pelo magistrado e servidores que atuaram no sentido da constrição dos 

ativos, mesmo sem a intenção, eis que não se sabe, frise-se, como será 

utilizado o termo “mero capricho”. Ademais, não se pode ignorar que 

perante esta Vara tramitam milhares de processos, com servidores e 

magistrados atuando por quantidade muito superior à indicada, os quais 

são, portanto, pessoas passíveis de equívocos, não sendo possível 
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adotar atitudes a colocar em risco aqueles que laboram no Poder Judiciário 

em razão de processo de outrem, em condições já exaustivas e 

inadequadas. Portanto, se realizar indisponibilidade de bens de ativos 

financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado é 

considerado crime por uma lei nova, forçoso concluir que todo o 

ordenamento jurídico discorda de tal postura desde a aprovação da lei, 

incluindo as esferas cível e administrativa, sob pena de possíveis 

responsabilidades nestas áreas, caso a parte ex adversa, que teve seus 

ativos bloqueados em excesso assim sustente, mesmo a par das leis e 

códigos já existentes em sentido contrário, que não prevalecem na 

hipótese (Código Civil de 2002 e Código de Processo Civil de 2015 e Lei 

9.099/95), absorvidas pelo Direito Penal, conforme princípios acima 

amplamente comentados. Ora, se é crime realizar indisponibilidade de bens 

de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado e; se “mero capricho” (§ 1º do art. 1º), “ativos financeiros”, 

“exacerbadamente” e “valor estimado” (art. 34) comportam interpretações 

diferenciadas e; ainda, se a lei traz situação de risco aos magistrados e 

servidores do Poder Judiciário que atuem no ato de constrição dos ativos, 

seja considerando o homem médio falível ou mesmo a tentativa frustrada 

de se corrigir o ato conforme o esperado, não há como promover qualquer 

constrição de bens sem gerar riscos de toda sorte aos magistrados e 

servidores, o que afasta a possibilidade de arrestos e penhoras de bens 

em valores acima do saldo devedor ou em duplicidade ou de bens cuja 

procedência sejam desconhecidos. Restam prejudicadas, neste mesmo 

contexto e em qualquer hipótese, as realizações de BACENJUDs, uma vez 

que, por sua própria natureza, o Sistema eletrônico, ao ser acionado, de 

imediato bloqueia valores em todas as contas bancárias, sendo certo que, 

mesmo havendo posteriormente a liberação de eventuais contas, poderá à 

frente se constituir em evidente excesso, seja em razão de tais 

quantidades bloqueios iniciais, seja se houver demonstração em embargos 

do devedor de que se trata de conta-salário ou outra conta que contenha 

valores que não possam ser alvo de bloqueios, dados estes que o 

Sistema Bacenjud não apresenta ao magistrado ou aos seus servidores 

autorizados. Por todas as considerações aqui expostas, em que pese 

entenda ter havido um retrocesso no ordenamento jurídico, forçoso 

acolher a vontade do povo que aprovou a nova Lei de Abuso de 

Autoridade (Lei n. 13.869/2019) e aguardar as definições acerca dos 

conceitos jurídicos indeterminados contidos na dita lei, eis que não é 

possível, nas condições atuais, realizar a contrição tal como pretendida 

pela parte credora, sob pena de responsabilidades. Ante o exposto, 

indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos em que foi 

formulado, e determino sua intimação para indicar bem à penhora e em 

valor menor do que a dívida a ser satisfeita, comprovadamente, 

demonstrando ainda que o mencionado bem encontra-se livre de outros 

gravames ou impedimentos legais, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 3 de março de 

2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000067-40.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO ZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO ANIBAL ARAUJO ABDALLA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000067-40.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): VITORIO ZINI REU: TARCISIO ANIBAL ARAUJO ABDALLA 

Tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento onde fora 

requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 

273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo 

Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 

8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma 

genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na 

inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da 

verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Isso porque comprovara-se que o autor é o 

titular do domínio do imóvel o qual requer-se a reintegração, além do que 

há a comprovação da avença entre as partes, havendo notícia – unilateral 

– de seu inedimplemento. Porém, no caso dos autos, verifica-se que um 

dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. Assim entendemos 

pois, ainda que tenha ocorrido inadimplemento contratual, há 

evidentemente outros meios para se cobrar o débito. Além disso, inviável 

no presente caso o deferimento de uma medida liminar sem a oitiva da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 825 de 913



parte adversa, eis que a concessão da tutela de reintegração esgotaria, 

praticamente, a demanda. Tal prova, da mesma foram como dantes se 

elucubrara acerca do evento principal, deve vir produzida de forma 

documental acompanhando a inicial, e não encontrar-se esteada somente 

em alegações. Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da 

concessão da tutela de urgência de forma incidental e liminar como 

pretendida na inicial, posto que, como já alinhavado, as meras alegações 

da parte acerca da existência do fundado perigo de dano material ou 

processual, desprovidas de uma comprovação documental delas, não 

podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, 

ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. No 

mais, encontra-se assente na jurisprudência pátria que a simples demora 

na solução da demanda, de modo genérico, não pode ser considerada 

como caracterização da existência de possibilidade de dano, seja do 

direito material invocado ou mesmo para o processo, salvo em situação 

excepcionalíssimas. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência 

pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. 

Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

determino a efetivação audiência de conciliação/mediação, cuja data 

deverá ser aprazada pela Secretaria, intimando-se as partes. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro de Conciliação da comarca de Novo São Joaquim, nos termos do 

artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço. Cumpridas 

as providências determinadas, venham-me os autos conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, 

Capítulo X). Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000223-62.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PAULO RICARDO SOBRINHO BRITO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000223-62.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: PATRICIA GOMES DA SILVA REQUERIDO: NEY RICARDO 

FEITOSA DE PAULA Considerando a impossibilidade de comparecimento 

da testemunha, determino que seja o interessado em sua oitiva intimado 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste se subsiste interesse em 

sua oitiva. Ressalto que o silêncio será interpretado como desistência da 

testemunha, com a consequente devolução da missiva. NOVO SÃO 

JOAQUIM, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-67.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERINA JOSE DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000158-67.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): ALDERINA JOSE DE MORAIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Diante da solicitação da parte autora, converto a 

apresentação de alegações finais orais em memoriais escritos, nos termos 

que autoriza o artigo 364, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. 

Referidos memoriais escritos deverão ser apresentados em cartório no 

prazo sucessivo e individual de 15 (quinze) dias – independentemente de 

nova intimação. Novo São Joaquim, 05 de Março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-91.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DAMASSENA MARCAL MARIANO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010058-91.2015.8.11.0106. REQUERENTE: MONICA DAMASSENA 

MARCAL MARIANO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Cumpra-se a 

decisão constante no ID 26505356. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-52.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000019-52.2018.8.11.0106. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Tratam-se os presentes autos de 

feito em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de 

Novo São Joaquim, cuja conclusão fora efetivada ao gabinete do juízo 

togado. No entanto, é cediço que a presente comarca é dotada de Juiz 

Leigo, auxiliar a justiça que, nos termos do artigo 7º caput da Lei n.º 9.099, 

de 26 de Setembro de 1.995, tem como atribuição a condução das causas 

nos Juizados Especiais, sendo responsável pelo proferimento de decisões 

cuja eficácia é condicionada à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 caput do regramento citado, quanto respectiva instrução, 

quando necessário. Diante do exposto, e considerando que ambas as 

partes postularam a produção probatória, submeto os presentes autos ao 

Juiz Leigo desta comarca, para respectiva providência devendo 

atentar-se para o fato de que, sendo o endereço de qualquer das partes, 

não coberto pelo serviço dos correios, referida intimação deverá ocorrer 

via mandado. Intimem-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de Março de 

2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-94.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010008-94.2017.8.11.0106. REQUERENTE: SANDRA MARIA PEREIRA 

REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Cumpra-se a 

decisao anterior. NOVO SÃO JOAQUIM, 6 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 70834 Nr: 39-36.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemilde Ribeiro Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Roger de Souza - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Nestor de Araújo 

Filho - OAB:MT 8053/O

 Referência: Autos n.º 70834 (39-36.2013.811.0106)

 No que se refere à expedição de mandado de penhora, não vemos óbice 

em seu deferimento.

 Por tal razão, determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça 

para que perfaça a penhora de tantos bens do devedor quanto bastem 

para o pagamento do principal atualizado, juros, custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme autorização expressa no artigo 831 

caput do Código de Processo Civil, devendo a ordem ser cumprida nos 

endereços constantes às fls. 147-verso.

 A penhora deverá recair sobre os seguintes bens, em ordem de 

preferência, nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de 

alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

 Fica o Sr. Oficial de Justiça notificado que poderá efetuar a penhora 

independentemente do local onde se encontra o bem, ainda que sobre a 

posse, detenção ou guarda de terceiros.

 Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e 

considerando que a propriedade móvel transmite-se pela mera tradição, 

fica desde já o Sr. Oficial autorizado a penhorar quaisquer bens móveis 

que estejam em poder do devedor, principalmente no que se refere à 

veículos automotores.

 Em caso de ausência de atribuição de valor do bem pelo executado, com 

a concordância do exequente, nos específicos casos em que a lei 

determina (artigo 847, parágrafo 1º, inciso V, do Código de Processo 

Civil), determino a imediata avaliação do bem, nos termos do artigo 829, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Fica desde já os longa manus cientificados que o depósito do bem 

penhorado somente poderá ser efetivado em poder do executado, nos 

termos do artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do 

contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do 

exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora.

 Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de expressa 

concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder do 

executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza.

 Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o exequente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 
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gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e preclusão da 

possibilidade da prática do ato.

 Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção dos 

bens.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-53.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR AMADO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010110-53.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ALAOR AMADO SOBRINHO 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Analisando os autos, verifica-se que o patrono 

da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos 

presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-81.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000127-81.2018.8.11.0106. REQUERENTE: KEZIA ALVES DE PAULA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Analisando os autos, 

verifica-se que o patrono da parte autora postulou pela liberação dos 

valores vinculados aos presentes autos em conta bancária de titularidade 

diversa do credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração 

anexada aos autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito 

administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais. No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister 

se faz a adoção de algumas cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito 

do pagamento das requisições de pequeno valor – RPV oriundas de 

débitos da Fazenda Pública, os valores são depositados diretamente em 

conta bancária vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque 

independentemente de maiores formalidades. Porém, na mesma situação, 

quando se trata de saque por terceiros (mandatários/procuradores), a 

legislação permite à Instituição Bancária a adoção de expedientes 

garantidores da segurança na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 

22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs expressamente em seu artigo 

13, parágrafo 7º: § 7o O saque por meio de procurador somente poderá 

ser feito na agência destinatária do depósito, mediante procuração 

específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente 

depositado e sua procedência. Portanto, se é permitida a adoção de 

respectiva formalidade para uma instituição bancária, não há a mínima 

razão para que o Poder Judiciário não adote referida cautela, eis que, 

como já reverberado, trata-se de transferência de dinheiro, que pode, 

eventualmente, causar sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o 

pedido de liberação de valores da maneira postulada e, por conseguinte, 

determino que seja o requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos procuração específica para a liberação de valores, 

com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado 

e sua procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser 

intimado pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, 

por mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente 

feito de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-83.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR MARQUES DE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS VINHA OAB - MT22218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010151-83.2017.8.11.0106. REQUERENTE: WANIR MARQUES DE 

FREITAS - ME REQUERIDO: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA Analisando os autos, 

verifica-se que o patrono da parte autora postulou pela liberação dos 

valores vinculados aos presentes autos em conta bancária de titularidade 

diversa do credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração 
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anexada aos autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito 

administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais. No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister 

se faz a adoção de algumas cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito 

do pagamento das requisições de pequeno valor – RPV oriundas de 

débitos da Fazenda Pública, os valores são depositados diretamente em 

conta bancária vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque 

independentemente de maiores formalidades. Porém, na mesma situação, 

quando se trata de saque por terceiros (mandatários/procuradores), a 

legislação permite à Instituição Bancária a adoção de expedientes 

garantidores da segurança na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 

22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs expressamente em seu artigo 

13, parágrafo 7º: § 7o O saque por meio de procurador somente poderá 

ser feito na agência destinatária do depósito, mediante procuração 

específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente 

depositado e sua procedência. Portanto, se é permitida a adoção de 

respectiva formalidade para uma instituição bancária, não há a mínima 

razão para que o Poder Judiciário não adote referida cautela, eis que, 

como já reverberado, trata-se de transferência de dinheiro, que pode, 

eventualmente, causar sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o 

pedido de liberação de valores da maneira postulada e, por conseguinte, 

determino que seja o requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos procuração específica para a liberação de valores, 

com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado 

e sua procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser 

intimado pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, 

por mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente 

feito de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000419-32.2019.8.11.0106. REQUERENTE: DIVINA SELESTRINA NUNES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Tratam-se os presentes 

autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de forma 

incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, no 

entanto, inviável a concessão da liminar, eis que esgotaria ela totalmente o 

objeto da demanda. O artigo 1°, parágrafo 3° da Lei n. 8.437/92 é claro ao 

proibir a concessão de medida liminar nestes casos: Art. 1° Não será 

cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento 

cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou 

preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida 

em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 

3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer 

parte, o objeto da ação. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência 

pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. 

Estando a inicial à contento, conforme determina o regramento de regência 

(artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação da parte adversa por 

meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o 

artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do 

pedido inicial e a data e horário em que será realizada a audiência de 

tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a 

advertência que o não comparecimento à solenidade processual citada 

acarretará a declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, 

conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 

9.099/95, em consonância com artigo 344 caput do Código de Processo 

Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido 

pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em 

juízo por preposto credenciado, munido de carta de preposição com 

poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. 

Cientifique a parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos 

processuais o preposto desprovido de carta de preposição ou restando 

ausente nesta poderes específicos para transigir, será considerada a 

parte desassistida de representação, o que acarretará as consequências 

derivadas de sua ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, 

para, após a marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para 

as providências que o caso requer. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-47.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 829 de 913



CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000418-47.2019.8.11.0106. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE 

ARAUJO MATOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM 

Tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento onde fora 

requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 

273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo 

Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 

8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma 

genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na 

inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da 

verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, no 

entanto, inviável a concessão da liminar, eis que esgotaria ela totalmente o 

objeto da demanda. O artigo 1°, parágrafo 3° da Lei n. 8.437/92 é claro ao 

proibir a concessão de medida liminar nestes casos: Art. 1° Não será 

cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento 

cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou 

preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida 

em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 

3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer 

parte, o objeto da ação. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência 

pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. 

Estando a inicial à contento, conforme determina o regramento de regência 

(artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação da parte adversa por 

meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o 

artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do 

pedido inicial e a data e horário em que será realizada a audiência de 

tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a 

advertência que o não comparecimento à solenidade processual citada 

acarretará a declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, 

conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 

9.099/95, em consonância com artigo 344 caput do Código de Processo 

Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido 

pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em 

juízo por preposto credenciado, munido de carta de preposição com 

poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. 

Cientifique a parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos 

processuais o preposto desprovido de carta de preposição ou restando 

ausente nesta poderes específicos para transigir, será considerada a 

parte desassistida de representação, o que acarretará as consequências 

derivadas de sua ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, 

para, após a marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para 

as providências que o caso requer. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-98.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE MARIA CASTRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS VINHA OAB - MT22218/O (ADVOGADO(A))
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FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010150-98.2017.8.11.0106. REQUERENTE: LEIDE MARIA CASTRO DE 

SOUZA REQUERIDO: MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA Considerando que o deferimento de recuperação judicial não 

suspende as ações de conhecimento, indefiro o pedido de suspensão da 

ação. Intime-se a requerida para contestar a ação no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 06 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010413-67.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY TOMAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMARAES TELECOM EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010413-67.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: SUELY TOMAZ DA SILVA 

EXECUTADO: GUIMARAES TELECOM EIRELI - ME Considerando que o rito 

dos Juizados Especiais não coaduna com o pedido de procura de bens, 

eis que a Lei 9.099/95 é clara ao determinar a extinção do processo 

quando ausentes bens penhoráveis do executado, indefiro o pedido de 

busca de bens. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-84.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS VINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS VINHA OAB - MT22218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010138-84.2017.8.11.0106. REQUERENTE: RODRIGO LUIS VINHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o 

executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por 

cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 06 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-75.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000011-75.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: JARBAS DOS SANTOS SILVA 

EXECUTADO: H L CONSTRUTORA LTDA Não sendo impugnado o bloqueio 

eletrônico de valores, eis que a parte executada limitou-se à discutir o 

trâmite procedimental, converto o bloqueio em penhora. Considerando que 

o valor penhora fora ínfimo, deixo de aprazar audiência de conciliação. 

Intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 

de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-72.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MORAIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000007-72.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: VALDIVINO MORAIS DOS 

SANTOS EXECUTADO: H L CONSTRUTORA LTDA Considerando que não 

houvera a penhora de bens, deixo de aprazar audiência de conciliação. 

Intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 

de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-08.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES MONIQUE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000009-08.2018.8.11.0106. REQUERENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES 

DA SILVA REQUERIDO: SEMENTES MONIQUE LTDA - EPP Diante da 

comprovação da impossibilidade de comparecimento da causídica patrona 

do réu na audiência de conciliação, deixo de decretar a revelia do réu. Ao 

sr. Conciliador, para aprazamento de nova solenidade de conciliação. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-04.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JORDEMIRA DAMASSENA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000104-04.2019.8.11.0106. REQUERENTE: JORDEMIRA DAMASSENA 

MARCAL REQUERIDO: PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Apresentado contrato em contestação, 

diante da divergência da assinatura, conclui-se que a causa em exame 

ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia grafotécnica, na forma estabelecida 

pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não 

se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consonante determina o art. 2º, da Lei 9.099/95. DIANTE DO 

EXPOSTO, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim, 02 de Fevereiro de 2020. Juiz de direito Alexandre 

Meinberg Ceroy

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-43.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000039-43.2018.8.11.0106. REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO 

RODRIGUES REQUERIDO: AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Passo à análise do mérito da presente demanda. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais ao argumento de que foi 

protestado um título emitido pela Reclamada em seu nome, no valor de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), entretanto, não possui qualquer 

dívida com a reclamada. Por sua vez, a Reclamada alega que não cometeu 

nenhum ilícito, vez que foram respeitados todos os procedimentos para 

averiguar a veracidade dos documentos apresentados Nota Fiscal e 

Duplicata que comprovam a dívida do reclamante emitidos com a compra 

de insumos agrícolas, não existindo razões para que negue o 

conhecimento do débito aqui discutido. No caso, tratando-se de relação de 

consumo, na qual o Reclamado encontra-se mais apto a provar o 

insucesso da demanda do que o Reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Apesar desta regra, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), uma vez que não 

juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência de relação 

contratual entre as partes que tenha gerado a dívida ensejadora do 

protesto em seu nome. Deste modo, na ausência de comprovação da 

origem do título sacado, sem aceite, em nome da parte autora, cumpre a 

declaração de nulidade da cártula. Sendo assim, resta demonstrada a 

falha na prestação de serviço por parte do Reclamado ao emitir duplicata 

em nome do Reclamante sem que houvesse origem, via de consequência, 

o protesto também é indevido, devendo reparar os danos a ela causados, 

pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DE TÍTULOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. 

DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO 

SUBJACENTE. Tratando-se de duplicata sem aceite e não demonstrada a 

regularidade de seu saque, pois não comprovada a entrega das 

mercadorias da suposta compra e venda entretida entre as partes a 

justificar a emissão das cártulas e a legitimidade dos protestos, tudo aliado 

à revelia da primeira ré, a qual figura como emitente das cártulas, 

imperativo o cancelamento dos protestos, a anulação dos títulos e a 

condenação das rés a indenizar o abalo moral decorrente do protesto 

indevido, o qual, na hipótese, mostra-se in re ipsa. Sentença procedente. 

APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70040975732, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 15/08/2013, Diário da Justiça do dia 

19/08/2013)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA a presente ação para: DECLARAR a 

inexigibilidade do título no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais) ora discutidos no presente processo; CONDENAR o Reclamado a 

indenizar ao Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. DETERMINO 

que seja oficiado ao seja oficiado ao Ofício Notarial e Registral de 

Caminóplois-MT, para que o Oficial da Serventia proceda à suspensão dos 

efeitos do protesto do título objeto de discussão nestes autos, devendo a 

Serventia abster-se de fornecer certidão positiva relacionando ou 

informando o protesto já efetivado do título, para que proceda ao 

cancelamento do protesto R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

efetuado em nome da Reclamante. Confirmar a Liminar de Antecipação de 

Tutela deferida nos autos conforme (id nº 12857312). Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim-MT, 06 de Março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-93.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000014-93.2019.8.11.0106. REQUERENTE: TEREZA PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TEREZA PIRES DE 

SOUZA em desfavor do BANCO CETELEM S/A todos qualificados nos 

autos. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. Fundamento e Decido. Passo a analisar o pedido de inversão 

do ônus da prova formulado na inicial. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que 

a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, sendo 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. A autora afirma 

que não possui negócio jurídico com a parte requerida e descobriu estar 

sendo vítima de descontos indevidos em sua conta bancária proveniente 

de aposentadoria. Requer indenização pelos danos morais ocasionados e 

a inexistência dos débitos. Em sua defesa o requerido demonstra que a 

autora possui contratos legítimos, devidamente assinados rogo pela filha 

da parte autora. Assevera que os descontos são provenientes de 

empréstimos consignados. Ao analisar os autos, constato que a 

pretensão da demandante não merece prosperar Consta dos documentos 

anexos à defesa que a parte reclamante efetivou contrato de empréstimo, 

tendo inclusive prova de que houve o depósito via TED dos valores 

tomados diretamente na conta da reclamante. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausente os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Friso que as assinaturas apostas 

nos contratos são absolutamente semelhantes às apresentadas nos 

documentos pessoais da filha da reclamante, o que torna desnecessária a 

produção de prova pericial. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: RESCISÃO CONTRATUAL – JULGAMENTO 

ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA - REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 

O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade 

probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que 

achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei 

processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa 

das partes. No caso, revela-se dispensável a realização de perícia 

grafotécnica, mormente por não se tratar do meio adequado para atestar 

eventual debilidade da apelante à época da celebração do negócio. (Ap 
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93651/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 

25/09/2017). Ademais, os extratos de pagamento assinados pela parte 

autora corroboram com os demais documentos juntados, uma vez que 

comprovam que o demandante celebrou negócio jurídico com o requerido. 

O autor deixou de acostar ao feito qualquer prova de que quitou o débito. 

Com isso, verifico a ausência de irregularidade do ato praticado pelo 

requerido, visto que agiu no exercício regular de direito. Nesse sentido: 

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INCONFORMISMO DA PRIMEIRA RÉ 

- DÉBITO IMPAGO - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INSCRIÇÃO 

NEGATIVA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO IMPROCEDENTE - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 

Demonstrada a inadimplência do devedor, improcede a inexistência de 

débito e a restrição creditícia consequente da impontualidade no 

pagamento consiste em exercício regular de direito, excluída a obrigação 

de indenizar. (AC 20150110613 Itajaí 2015.011061-3; Sexta Câmara de 

Direito Civil; Rel. Monteiro Rocha; Data do Julgamento: 29 de Março de 

2016). Ressalto que a inversão do ônus não afasta o dever de o 

requerente efetuar a prova mínima de suas arguições elencadas na 

exordial. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – 

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINARES 

AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS 

DE CHEQUES DE CLIENTES DA EMPRESA, ACAUTELADOS PELO BANCO – 

OPERAÇÃO RELIZADA POR GERENTE, SEM AUTORIZAÇÃO – 

APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE 

COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – 

ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para sua validade, a 

sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte 

dispositiva, ainda que de forma concisa. 2. Na hipótese, o ato sentencial 

contém todos os seus elementos essenciais, não prevalecendo a 

insurgência do Apelante, mormente quando o juízo não está obrigado a 

decidir somente de acordo com os interesses da parte requerente. 3. 

Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da 

produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência 

quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem 

sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de 

Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova antes 

deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado pode 

entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela não se 

mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. 5. Em que pese a inversão do ônus da prova, por 

versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime os autores do 

ônus de comprovar o direito. É que, apesar de a Lei Consumerista prever 

a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência 

inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta 

do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de 

Processo Civil. 6. Sem que seja possível extrair do acervo probatório 

sequer um início de prova acerca dos fatos descritos na inicial, é de rigor 

a improcedência do pleito autoral. (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). (Grifei) Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que a parte 

autora não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. I, do 

código de Processo Civil, o que impede a concessão do pedido. A 

litigância de má-fé caracteriza-se pelo agir em desconformidade com o 

dever jurídico de lealdade processual. Assim, por ausência de prova, 

indefiro o pedido. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

autora. Por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a 

Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme (ID 

Nº12857312)> Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do 

artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, 

procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo 

definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de 

sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Le i  n º .  9 .099 /95 .  B raz  Pau lo  Pago t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Novo 

São Joaquim-MT, 06 de Março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-52.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010069-52.2017.8.11.0106. REQUERENTE: LUIS FERNANDO SILVA LOBO 

REQUERIDO: AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Danos Morais c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela proposta por LUIS FERNANDO SILVA LOBO em desfavor de 

AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA . Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite, em resumo, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte Autora alega que não possui dívida com a 

reclamada, mas mesmo assim foi negativada junto aos Órgãos de 

Proteção ao crédito referente a valores que considera indevidos, porém 

não nega vínculo com a empresa reclamada. Pleiteia liminarmente que seja 

determinada a exclusão do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes e 

no mérito objetiva a condenação da reclamada em indenização de danos 

morais. Em sede de contestação, a Reclamada arguiu no mérito alega que 

não houve qualquer irregularidade na realização das cobranças, que os 

serviços foram contratados, apresenta orçamento de peças para 

execução do serviço, informado que o reclamante pagou parcialmente a 

dívida referente a primeira parcela e outras peças adquiridas, restando 

portanto o pagamento da segunda parcela no valor de R$ 2.200,00 (dois 

mil e duzentos reais). Pleiteia a improcedência da ação c/c pedido 

contraposto e litigância de Má Fé. Liminar de Antecipação de Tutela 

deferida nos autos conforme (ID Nº 7836713). Houve apresentação de 

impugnação reiterando os pedidos iniciais. É o breve Relato. Passo à 

análise do MÉRITO. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o Réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide ou há pedido de 

julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No caso concreto, a parte Autora 

admite a relação jurídica com a reclamada, sendo que embora apresente 

documentos a fim de amparar as suas alegações, ou seja, comprovar que 

quitou a dívida perante a reclamada. A reclamada por sua vez apresenta 

apresenta documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes, 

se desincumbindo a reclamada do ônus probatório contido no art. 373, II do 

NCPC. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador 
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do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é 

obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de 

suas alegações. A circunstância de existir relação de consumo não 

impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não 

é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. Em 

relação ao Pedido de Litigância de Má Fé deve ser indeferido por não 

estarem presentes nos autos nenhuma das hipótese do art.80 do NCPC. 

Em relação ao Pedido Contraposto entendo assistir razão ao reclamante 

no tocante ao pagamento parcial pelos serviços prestados pela 

reclamada, devendo ser deferido o pedido no valor de R$ 2.200,00 (dois 

mil e duzentos reais). Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial. Julgo improcedente o Pedido de Litigância de Má Fé. Julgo 

procedente o Pedido Contraposto no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e 

correção monetária (INPC), a contar do respectivo vencimento, extinguindo 

o feito com julgamento de mérito, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Revogo a liminar deferida nos autos (ID. Nº 7836713). Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 6 de março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000073-18.2018.8.11.0106. REQUERENTE: MARCO ANTONIO DE MOURA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. DECIDO: 

Compulsando os autos verifico que a parte executada, requereu a 

extinção do feito em razão da quitação do débito pela executada. Com 

efeito, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, que: Assim, tendo em vista a 

quitação do débito pela executada, opino pela EXTINÇÃO da presente 

ação, com resolução de mérito. Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios por se tratar de Juizado Especial. Cumpridas 

todas as determinações, arquive-se com as cautelas legais. Dispensado o 

registro. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido 

à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________ Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 6 de março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 6 de março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000174-55.2018.8.11.0106. REQUERENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inicialmente, em consulta 

realizada ao Sistema PJE, foi constatada a existência de ação proposta 

pelo requerente contra o requerido sob o nº 1000167-63.2018.8.11.0106, 

distribuída perante o Juizado Especial desta comarca, idêntica a presente 

reclamação, pois possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Havendo distribuição de reclamação anterior, 

envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, o caminho é a 

extinção da reclamação posterior. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE EXERCIA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM. LITISPENDÊNCIA. 1- Trata-se de ação de indenização por 

desvio de função, através da qual a parte autora objetiva o pagamento 

das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, julgada 

procedente na origem. 2) PRELIMINAR - Sinale-se que para a configuração 

da litispendência, prevista no artigo 337, inciso IV e parágrafos do 

CPC/2015, capaz de autorizar a extinção do processo, sem resolução de 

mérito com fundamento no inciso V, do artigo 485, do CPC/2015, é 

necessária a presença concomitante da chamada tríplice identidade: 

identidade de partes, pedido e causa de pedir com outra demanda ainda 

em curso. Assim, havendo a presença concomitante da tríplice identidade, 

está presente o instituto da coisa julgada e ou da litispendência. 3) Ocorre, 

in casu, que se fez presente a tríplice identidade em relação à demanda 

anteriormente ajuizada pelo autor (Processo n.001/1052440490-2), uma 

vez que o mesmo postulou diferenças salariais sob o argumento de que 

foi nomeado para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, mas que 

desenvolveu atribuições dos cargos de Técnico em Enfermagem. 4) Ante 

este aspecto, impõe-se o provimento do recurso, para extinguir o feito 

com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC/15. RECURSO INOMINADO 

PROVIDO” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71005405014 – CNJ 

0011603-55.2015.8.21.9000 – rel. juiz Niwton Carpes da Silva – j. 

28/04/2016) Ressalto que a matéria referente à litispendência é de ordem 

pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito. (CPC, artigo 485, §3º). Ante o exposto, nos termos do 
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art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Revogo a Liminar de Antecipação de Tutela deferida 

nos autos conforme (ID Nº 16907054). Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 6 de março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000167-63.2018.8.11.0106. REQUERENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de 

relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. Afasto a preliminar de incompetência dos Juizados 

Especiais em razão de necessidade de perícia técnica, tendo em vista que 

as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da 

demanda. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. O requerente afirma que procurou a reclamada em 

sede administrativa em razão da majoração da cobrança de energia 

elétrica sem justificativa nos meses de outubro e novembro/2018 eis que o 

consumo veio quase 04 (quatro) vezes a maior. Requer a readequação 

das faturas de outubro e novembro/2018, tendo em vista que após a 

solicitação da troca de medidor o consumo reduziu sensivelmente para 

valores adequados ao regular consumo da Unidade Consumidora e no 

mérito pretende a indenização por danos morais. Em sua defesa o 

requerido afirma que não há irregularidade da cobrança visto que fora 

efetivamente consumida. Requer a improcedência da lide. Pela análise dos 

autos, constato que o pedido do autor merece prosperar. Pelos 

documentos aportados, verifica-se que existe nos autos indício de 

irregularidade da cobrança emitida nos meses indicados na inicial, 

porquanto o suplicado deixou de demonstrar e comprovar nos autos 

qualquer prova que justificasse o aumento de consumo da Unidade 

Consumidora. Assim, constato que o requerido descumpriu a Resolução 

479/2012 da Aneel. Além disso, não é razoável admitir que o requerente 

seja prejudicado por suposta ausência de medição, pois não concorreu 

para o evento. Deste modo, a cobrança efetuada nos mês de outubro e 

novembro/2018 é ilegal. De igual modo, o suplicado não demonstrou a 

regularidade das cobranças nos demais meses, já que não foi aportado ao 

feito documento hábil que provasse o consumo de energia indicado nos 

documentos. Ressalto que compete ao requerido comprovar o efetivo 

consumo de energia elétrica nos valores mencionados nas faturas dos 

meses de outubro e novembro/2018, visto que possui equipamentos de 

medição e informações técnicas sobre a questão. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM 

VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA 

OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMAR CONSTANTE DA 

COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE 

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVA A ENSEJAR REPARAÇÃO 

A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de 

comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia 

elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao 

efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a 

falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente 

lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de 

energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e 

o dever de indenizar da demandada. Quando o valor da indenização a 

título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo 

pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não 

há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) 

Importante registrar que foi invertido o ônus da prova, assim, não há 

dúvida de que cabia ao requerido demonstrar a legalidade dos débitos 

através de documentos. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a 

questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, 

paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pelo quadro 

apresentado nos autos é evidente que as cobranças imputadas ao 

consumidor demonstram-se efetivamente indevidas, posto que decorrente 

de ato ilícito praticado pela requerida. Diante da ilegalidade da cobrança, 

declaro inexigível o débito no valor das faturas dos meses de outubro e 

novembro/2018. Assim, constatada a irregularidade, passo a analisar o 

pedido de indenização por danos morais. Para acarretar dano moral 

indenizável é imprescindível comprovar que a conduta do agente (ação ou 

a omissão) ocasionou dano, sendo desnecessária a prova da culpa. No 

caso, não restou demonstrado que o fato ocasionou o dano ao autor (eis 

que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica). A 

indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe importante 

ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e 

injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial 

propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à 

reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. O fato alegado não tem o condão 

de gerar danos morais, não passando a situação de mero aborrecimento 

do cotidiano Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. DANIFICAÇÃO DA REDE 

EXTERNA. ROMPIMENTO DE FIOS. CONSERTO REALIZADO PELA RÉ. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR TENHA FICADO PRIVADO DA 

UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006525976, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

26/01/2017) Não se está, contudo, dizendo, com isso, que a reclamante 

não sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a situação 

atravessada é capaz de ensejar desconforto. Entretanto, não alcança o 

patamar de autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar 

reparação. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida 

em relação, não indenizável, portanto. Posto isso, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, I, do Código do Processo Civil, da demanda para (1º) DECLARAR a 

inexigibilidade da cobrança dos meses de outubro e novembro/2018, 

readequando os respectivos valores aos 03 (três) meses anteriores a 
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outubro/2018, e julgo improcedente o pedido de indenização por danos 

morais. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 

55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 6 de março de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-92.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Trata-se de Ação Plurima de Cobrança de Adicional de 

Insalubridade proposta por Sara Rodrigues MARIA APARECIDA DA SILVA 

SALVADOR em face do Município de Novo São Joaquim-MT, no caso em 

exame conclui-se que ostenta complexidade em razão da prova pois, para 

o seu desate, indispensável a realização de perícia técnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º, da Lei 9.099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 

485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Novo São 

Joaquim-MT, 06 de Março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-77.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SARA RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000028-77.2019.8.11.0106. AUTOR(A): SARA RODRIGUES ALVES REU: 

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Trata-se de Ação Plurima de Cobrança de Adicional de Insalubridade 

proposta por Sara Rodrigues Alves em face do Município de Novo São 

Joaquim-MT, no caso em exame conclui-se que ostenta complexidade em 

razão da prova pois, para o seu desate, indispensável a realização de 

perícia técnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código 

de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, 

simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º, 

da Lei 9.099/95. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem 

apreciação do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos 

termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 6 de 

março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-19.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000157-19.2018.8.11.0106. REQUERENTE: MARIA HELENA FERREIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. DECIDO: Compulsando os autos 

verifico que a parte exequente, requereu a extinção do feito em razão da 

quitação do débito pela executada. Com efeito, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95, que: Assim, tendo em vista a quitação do débito pela executada, 

opino pela EXTINÇÃO da presente ação, com resolução de mérito. Isento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por se tratar 

de Juizado Especial. Cumpridas todas as determinações, arquive-se com 

as cautelas legais. Dispensado o registro. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz de 

Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Novo São Joaquim-MT, 06 de Março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-79.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000099-79.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ELIANE JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Relatório. A controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 
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Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui dívida com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito nos valores de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove 

centavos) em data de 01/03/2018 (SCPC/SERASA), restrição referente ao 

Contrato nº GSM0113325161084. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. RETIFICO o Polo Passivo da Demanda para 

Empresa Tim S/A No lugar de Tim Celular S/A. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

conseqüentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Afasto as preliminares de Litispendência 

e Conexão, tendo em vista que se discute nos autos valores e contratos 

diferentes, embora com o mesmo polo ativo. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que telas 

sistêmicas e faturas unilaterais, isoladas e eventualmente apresentadas, 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, 

não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T – Resp 

1692025/SERECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, insta 

consignar que a parte Reclamante possui registro(s) negativo(s), 

anterior(es) ao(s) aqui discutido(s), ou seja, aplicável ao caso concreto a 

Súmula 385/STJ, não havendo que se falar em indenização a título de dano 

moral. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as 

questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando 

omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG 

– RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). 

Grifei. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar 

previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da 

Súmula 359, do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e 

novecentavos); extinguindo o feito com julgamento de mérito. Oficie-se ao 

Órgão de Proteção ao Crédito (SCPC) determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante nos seus registros, relativo ao(s) 

débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 (cinco) dias, sem nenhum custo 

para a parte Reclamante, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 6 de 

março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-25.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA APARECIDA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000025-25.2019.8.11.0106. AUTOR(A): LEILA APARECIDA MAGALHAES 

REU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Trata-se de Ação Plurima de Cobrança de Adicional de 

Insalubridade proposta por Sara Rodrigues LEILA APARECIDA 

MAGALHAES em face do Município de Novo São Joaquim-MT, no caso em 

exame conclui-se que ostenta complexidade em razão da prova pois, para 

o seu desate, indispensável a realização de perícia técnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º, da Lei 9.099/95. 

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 

485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Novo São 

Joaquim-MT, 06 de Março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-40.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA CARVALHO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000024-40.2019.8.11.0106. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANGELINA 

CARVALHO DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Trata-se de Ação Plurima de Cobrança 

de Adicional de Insalubridade proposta por Sara Rodrigues ANGELINA 

CARVALHO DOS SANTOSem face do Município de Novo São Joaquim-MT, 

no caso em exame conclui-se que ostenta complexidade em razão da 

prova pois, para o seu desate, indispensável a realização de perícia 

técnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de 

Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, 

simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º, 

da Lei 9.099/95. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem 

apreciação do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim-MT, 06 de Março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-03.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000171-03.2018.8.11.0106. REQUERENTE: JOAQUIM LUIZ MARTINS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS c/c LIMINAR, proposta por JOAQUIM LUIZ MARTINS, 

em desfavor de OI S/A, todos qualificados. O autor alega, em síntese, que 

está sofrendo cobranças por parte requerida, referente a uma linha 

telefônica, bem como uma assinatura de TV, os quais o requerente 

solicitou o cancelamento em no dia 25.06.2018 protocolo nº 

2018.001.275.950-3, ensejando, portanto, direito à reparação pelos danos 

materiais e imateriais sofridos. O requerente informa que no mês de julho 

foi surpreendida com uma fatura e entrou em contado com a requerida, 

através do protocolo de nº 2018.810.921.137-0, no qual a requerida 

explicou que a requerente deveria efetuar o pagamento da futura que já 

constava em aberto, e que após o pagamento efetuaria o cancelamento da 

linha telefônica e TV por assinatura. Relata que efetuou o pagamento da 

fatura de julho na expectativa que a assinatura de TV e linha telefônica 

fossem canceladas, mas no mês de agosto o requerente foi surpreendido 

com mais uma fatura, que foi devidamente quitada no valor de R$ 157,77 

(cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos, sendo que 

recebeu ainda as faturas correspondentes aos meses de setembro e 

outubro/2018, mesmo com o cancelamento dos serviços realizados no 

mês de junho/2018. Aduz que tentou resolver o impasse 

administrativamente, no entanto não obtivera êxito, pois não houve o 

cancelamento dos serviços. Liminar deferida no id. 16776908 . A 

Reclamada por sua vez afirma que a dívida é legitima e deve ser adimplida, 

que foi contratado dois serviços, e não houve o pedido de cancelamento 

dos serviços e restou valores remanescentes a serem adimplidos. Pleiteou 

a improcedência da ação. A Reclamante apresentou impugnação 

discordando dos argumentos apresentados pela Reclamada e reiterando 

os pedidos iniciais. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova realizado pelo Reclamante, cumpre 

ressaltar que o artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Posto isso, defiro a inversão 

do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. MÉRITO Verifica-se 

da análise dos autos que a Reclamada não apresentou comprovante de 

contratação pela autora do plano para verificar a modalidade de 

contratação. Verifica- se que o argumento da Reclamada de que o débito 

é devido por se tratar de valor inadimplido a utilização até a data do 

cancelamento não deve prosperar, uma vez que, conforme já mencionado 

a Reclamante não restou comprovado pelos documentos a utilização dos 

meses cobrados. Constata-se que, não restou demonstrado pela 

Reclamada a legitimidade da cobrança, haja vista que não logrou êxito em 

comprovar que a fatura em discussão possui utilização pela Reclamante. 

A Reclamada não logrou êxito em demonstrar a origem do débito, trouxe 

apenas alegações, deixando de instruir os autos com algum documento 

que demonstrasse que não houve cobrança indevida ou falha na 

prestação dos serviços. A parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade das alegações e documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a normalidade da 

prestação dos serviços contratados, como alegado em defesa. Incumbe a 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Desta feita, não tendo a Requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja 

vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativo, bem como a condenação em danos 

morais. Assevero ainda, que em consonância com o Código de Defesa do 

Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de 

forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Com 

efeito, a contestação não traz fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Autora, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes na 

peça inicial em declarar a inexigibilidade dos débitos, dos meses de 

agosto, setembro e outubro/2018, assim como restituir em dobro a fatura 

paga pelo reclamante referente aos mês de agosto no valor de R$ 157,77 
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(cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) , nos termos do 

art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de 

débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. Em relação aos danos morais pleiteados pelo reclamante, 

entendo que indevidos tendo em vista que não houve inclusão do nome do 

reclamante no Cadastro de Inadimplentes. Diante do exposto, confirmo a 

liminar (ID Nº 16776908) e, com fulcro no art. 487, I, do CPC Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido formulado na inicial assim, declaro a 

inexistência da dívida apontada na inicial. - CONDENO a Reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 157,77 (cento e cinquenta e sete reais e 

setenta e sete centavos), em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do 

art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação válida. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim-MT, 06 de Março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-73.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR MARQUES DE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Matheus Dalla Zen Borges OAB - RS59355 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000188-73.2017.8.11.0106. REQUERENTE: WANIR MARQUES DE 

FREITAS - ME REQUERIDO: TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Passo ao 

exame do mérito. Pleiteia a Reclamante a baixa do protesto e a 

condenação do Reclamado por danos morais argumentando que pagou o 

débito que tinha para com a instituição financeira, contudo, esta manteve o 

seu nome indevidamente protestado. O Reclamado, em defesa, alega a 

inexistência de ato ilícito, porquanto o protesto foi efetivado em razão de 

que a Reclamante não quitou o débito dentro do prazo de pagamento e que 

caberia à mesma realizar a baixa do protesto, pugnando pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Analisada as 

alegações e documentos que instruem o processo, verifico restar 

incontroverso que o título vencido em 28/10/2017, no valor de R$ 203,65 

(duzentos e três reais e sessenta e cinco centavos) foi protestado em 

13/11/2017 devido a ausência de pagamento, o qual somente foi quitado 

em 17/11/2017. Assim, o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia (art. 373, II do CPC) comprovando que o protesto foi 

devido, cabendo ao devedor proceder a baixa do título junto ao cartório 

mediante a carta de anuência, que já foi efetivado junto ao Cartório de 

Campinápolis, no mesmo dia do pagamento da dívida. Destaco, ainda, que 

não há nenhuma prova juntada pela Reclamante de que esta solicitou a 

carta de anuência ao Reclamado e que este tenha se negado a fornecê-la. 

Corroborando: “ESPECIAL. PROTESTO LEGÍTIMO. DÍVIDA PAGA 

POSTERIORMENTE. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Legitimamente protestado o título 

de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de 

providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo 

irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em 

dano moral pela manutenção do apontamento" (REsp 1.195.668/RS, Rel. p/ 

Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

11/9/2012, DJe 17/10/2012). 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1304541/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013”. 

Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte do Reclamado, não há que se falar em indenização por 

dano moral, pois ausentes os requisitos caracterizadores da 

responsabilidade civil. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulada pelo autor, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão; REVOGO A LIMINAR 

CONCEDIDA NA CONFORME (ID Nº 10839122). Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. 

I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim-MT, 06 de Março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-97.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000016-97.2018.8.11.0106. REQUERENTE: LUCAS FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia o 

Reclamante: - que realizou a contratação dos serviços de telefonia móvel 

através dos nº 66- 98102-0138; - que nos últimos 04 (quatro) meses 

anteriores a fevereiro/2018 a linha vem sofrendo com constantes 

interrupções, chiados, oscilações e caindo ligações, ocasionando sensível 

falha no fornecimento de serviços de telefonia, mesmo estando 

adimplente; - que, entrou em contato com a Reclamada para reclamar dos 

serviços prestados através do protocolo nº 2018074993613, afirmando 

que não obteve êxito em solucionar os problemas constatados na linha 

telefônica pela reclamada, que estavam inclusive atrapalhando o 

desempenho de sua profissão uma vez que é engenheiro civil e depende 

dos serviços de telefonia para atender seus clientes. Assim, requer 

indenização por danos morais. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide ou há pedido de julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No caso 

concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a 

fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que 

realmente tenha suportado má prestação de serviços por parte da 

reclamada, seja por interrupção, interferência, chiados, etc, conforme 

amplamente detalhado pelo reclamante na peça inicial. Sequer apresentou 

em sua impugnação protocolos e documentos a amparar suas alegações. 

Ao que se verificam detidamente dos documentos acostados à inicial não 

há qualquer comprovante ou prova das suas alegações, não podendo 

afirmar que a Reclamada agiu com falha na prestação de serviços. Ainda 

que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em 

face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da 

parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. 
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Nem mesmo em sede de impugnação, a parte autora trouxe documento 

hábil a comprovar suas alegações. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim-MT, 06 de Março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-06.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MADALENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010139-06.2016.8.11.0106. REQUERENTE: SELMA MADALENA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. . SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Inicialmente, em 

consulta realizada ao Sistema PJE, foi constatada a existência de ação 

proposta pelo requerente contra o requerido sob o nº 

8010138-21.2016.8.11.0106, distribuída perante o Juizado Especial desta 

comarca, idêntica a presente reclamação, pois possui as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Havendo distribuição de 

reclamação anterior, envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, o caminho é a extinção da reclamação posterior. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE 

FUNÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE EXERCIA FUNÇÃO DE 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LITISPENDÊNCIA. 1- Trata-se de ação de 

indenização por desvio de função, através da qual a parte autora objetiva 

o pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, 

julgada procedente na origem. 2) PRELIMINAR - Sinale-se que para a 

configuração da litispendência, prevista no artigo 337, inciso IV e 

parágrafos do CPC/2015, capaz de autorizar a extinção do processo, sem 

resolução de mérito com fundamento no inciso V, do artigo 485, do 

CPC/2015, é necessária a presença concomitante da chamada tríplice 

identidade: identidade de partes, pedido e causa de pedir com outra 

demanda ainda em curso. Assim, havendo a presença concomitante da 

tríplice identidade, está presente o instituto da coisa julgada e ou da 

litispendência. 3) Ocorre, in casu, que se fez presente a tríplice identidade 

em relação à demanda anteriormente ajuizada pelo autor (Processo 

n.001/1052440490-2), uma vez que o mesmo postulou diferenças salariais 

sob o argumento de que foi nomeado para o cargo de Auxiliar de 

Enfermagem, mas que desenvolveu atribuições dos cargos de Técnico em 

Enfermagem. 4) Ante este aspecto, impõe-se o provimento do recurso, 

para extinguir o feito com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC/15. 

RECURSO INOMINADO PROVIDO” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71005405014 – 

CNJ 0011603-55.2015.8.21.9000 – rel. juiz Niwton Carpes da Silva – j. 

28/04/2016) Ressalto que a matéria referente à litispendência é de ordem 

pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito. (CPC, artigo 485, §3º). Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 6 de março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010677-84.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILVANO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010677-84.2016.8.11.0106. REQUERENTE: PAULO SILVANO PEREIRA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

DECORRENTE DE NÃO TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA proposta por PAULO 

SILVANO PEREIRA em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual o pedido principal foi formulado nos seguintes termos: 

“seja a presente ação julgada a ação procedente, para o fim de declarar a 

inexistência de propriedade do veículo supramencionado ao requerente e 

a INEXISTENCIA/NULIDADES DOS DÉBITOS em face do autor, livrando-o 

dos encargos tributários e eventuais multas, desde a data de sua 

transferência (tradição) – ou em razão da renúncia, cabendo assim ao 

DETRAN providenciar a regularização dos registros, devendo realizar a 

devida baixa no veículo, evitando-se, assim, a geração de cobrança de 

outros débitos fiscais.” Na espécie, evidencia-se de plano a ilegitimidade 

passiva do DETRAN/MT para responder a ação no que tange aos débitos 

tributários do IPVA, haja vista que esta requerida não é destinatária do 

tributo. A causa de pedir e pedido demonstram que não há ato que possa 

ser atribuído a autarquia ou ao ente público, haja vista que a própria autora 

afirma que “O autor foi proprietário do veículo Caminhão, Placa NY-0280, 

Renavam 382226151, cor azul, Marca/Modelo Ford F 600; ano 1970/1970, 

sendo que há aproximadamente 20 (vinte) anos vendeu o referido veículo 

para terceiro, que não efetivou a transferência do veículo.” Desse modo, 

da própria narrativa evidencia-se que se há alguma falha na prestação de 

serviço não decorre de nenhum ato do DETRAN/MT ou do Estado de Mato 

Grosso, sendo latente a ilegitimidade passiva. Quanto à pretensão de 

obrigação de fazer transferência de veículo, além da ilegitimidade do 

DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso, verifica-se a ausência de 

interesse, pois não estabeleceram nenhum negócio jurídico com a parte 

requerente. Registra-se, por oportuno, que a ação declaratória é utilizável 

quando há algum tipo de incerteza vinculada à relação jurídica, o que não 

se apresenta no caso dos autos em que, aparentemente, o que se tem é 

mero descumprimento contratual entre a alienante e a adquirente que não 

transferiram o bem móvel no registro próprio junto à autarquia do trânsito. 

O contrato verbal de compra e venda firmado entre a parte autora e a 
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adquirente não identificada nos autos foi descumprido, de modo que a 

parte requerente deve adotar as medidas cabíveis contra a parte 

supostamente inadimplente na relação contratual, notadamente porque a 

autarquia de trânsito é pessoa jurídica de direito público estranha ao 

negócio entre os particulares. Portanto, não há aptidão do provimento 

requerido para a satisfação do direito, mormente diante da dicção do art. 

134 do CTB. O Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 181 que 

- "É admissível ação declaratória, visando a obter certeza quanto à exata 

interpretação de cláusula contratual." (Súmula 181, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 05/02/1997, DJ 17/02/1997). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ALCANCE. - A ação declaratória tem por 

finalidade a obtenção de uma sentença que simplesmente declare a 

existência ou não de uma determinada relação jurídica, a teor do que 

estabelece o art. 4º, I, do CPC. - Não havendo divergência das partes 

quanto à existência da relação jurídica, mas sim quanto à possibilidade do 

contrato produzir os efeitos pretendidos pelo recorrente, tal discussão 

foge ao alcance da ação meramente declaratória. Recurso especial não 

conhecido. (REsp 363.691/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/11/2008, DJe 17/12/2008).” (G.n.) No caso, além do DETRAN/MT e 

Estado de Mato Grosso não integraram a relação jurídica primária da qual a 

parte autora pretende extrair efeitos. Como dito, há, aparentemente, tão 

somente, inadimplemento contratual. Ante o exposto, reconhece-se, de 

ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso 

para a pretensão de obrigação de fazer transferência de veículo, e a 

ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação 

declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributos, 

multas e taxas, e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim-MT, 06 de Março 

de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-94.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010008-94.2017.8.11.0106. REQUERENTE: SANDRA MARIA PEREIRA 

REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Torno sem efeito a 

decisão constante no ID 26507147, eis que baseada na falsa premissa de 

que o feito comportaria impugnação recursal. Saliento que o equívoco 

deste juízo baseara-se no recurso inadequadamente apresentado pela 

parte requerida no ID 13617037. Em continuidade ao feito, vê-se que o 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente que: 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada 

ao feito, que a parte demonstrou documentalmente a quitação da 

obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente 

processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA 

a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Quanto à liberação dos valores, mister 

alguns comentários. Analisando os autos, verifica-se que o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Novo São Joaquim, 06 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-56.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SOSTENES MICHAEL CARREIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000064-56.2018.8.11.0106. REQUERENTE: SOSTENES MICHAEL 

CARREIRO SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES 

SA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro ao aduzir que o 

processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das audiências do 

processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de audiência de 

conciliação carregado no sistema que a parte requerente, mesmo devida e 

antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu. Malgrado tenha 

nomeado procurador para participar do ato, é assente na jurisprudência 

pátria que tal ato é inválido, eis que a necessidade de comparecimento 

pessoa é inalienável. Ademais, a parte sequer comprovou a 

impossibilidade de comparecer ao ato. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. Nos termos do item 

2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado 

o registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 06 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78301 Nr: 147-25.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação do requerente acerca da juntada 

de ref. 50, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80924 Nr: 1650-81.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação do requerente acerca da juntada 

de ref. 58, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80932 Nr: 1655-06.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação do autor acerca da juntada de 

mandado e certidão de ref. 62, no prazo de 15 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71306 Nr: 1587-27.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIDE PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA - OAB:21075/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENEIDE PAULO DA SILVA, Cpf: 

30280920857, Rg: 36.586.566-7, Filiação: Maria Alves Cabral e Moises 

Paulo da Silva, data de nascimento: 10/10/1956, brasileiro(a), natural de 

São Pedro do Ivaí-PR, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 11 DE MARÇO DE 2020 AS 16H30MIN.

Despacho/Decisão: “Vistos.RECEBO a denúncia.REMETAM-SE os autos à 

Vara Única.CITE e INTIME-SE da audiência o réu com urgência por 

edital.Nomeio advogado dativo Dr.ª Elisângela Leite Quadra da Costa para 

representar a ré até o final do processo, para tanto arbitro em seu favor 

honorários advocatícios no valor de 2 URHs.REDESIGNO a presente 

audiência para a data de 11 de março de 2020 às 16h30min.Cumpra-se”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 05 de março de 2020

Marcos Rodrigo Simon Escrevente Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 73104 Nr: 413-46.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALERFE CESAR VIEIRA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 “Vistos. 1_ Homologo o pedido de desistência do Ministério Público. 2- 

Defiro o pedido da defesa, expeça-se carta precatória para o 

interrogatório do denunciado no endereço declinado nos autos. 3- Após, 

abra-se vista dos autos para alegações finais. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 79038 Nr: 566-45.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 566-45.2018.811.0095.

Código: 79038.

Vistos.

Considerando que as testemunhas não foram intimadas para o solenidade 

(Ref: 35), bem como que não há informações nos autos que o denunciado 

foi intimado para o ato (Ref: 42).

Assim, CANCELO a presente audiência, e REDESIGNO para o dia 

13/05/2020, ás 15h00min. Oficie-se o Juízo Deprecado (Ref: 25) que a 

audiência foi redesignada.

EXPEÇA-SE o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000073-80.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARCONDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000073-80.2020.8.11.0095. 

REQUERENTE: LUZIA MARCONDES LOPES REQUERIDO: ZURICH BRASIL 

SEGUROS S/A Vistos. Analisando a Inicial, verifica-se que há pleito 

específico visando à concessão de “justiça gratuita”. Sobre isso, citam-se 

duas normas do CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 
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exclusivamente por pessoa natural. [...] O CPC, somando-se ao que restou 

da Lei 1.060/50, materializa previsão constitucional sobre o tema (art. 5º, 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos). A leitura que se faz das normas 

mencionadas leva à conclusão, após interpretação, de que a presunção a 

que se refere o §3º do art. 99 não afasta a possibilidade de indeferimento 

do pleito feito por “pessoa natural”. Comumente se fala que é uma 

presunção “relativa” ou “iuris tantum”. Pelo narrado, a alegada 

hipossuficiência da parte autora ainda não restou demonstrada nos autos, 

isso porque os documentos juntados aos autos não são suficientes para 

comprovar a miserabilidade. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: APRESENTAR cópia da 

carteira de trabalho/holerite, conta de água, luz, telefone, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-67.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA ESSER SZIMANSKI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/04//020, às 15h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 06 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-19.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RUTIELE VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/04/2020, às 15h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 06 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-53.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. F. (EXEQUENTE)

A. J. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000609-53.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 5.767,39 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA ELOISA DA SILVA FERREIRA Endereço: 

avenida ayrton senna, 703, altos de pedra preta, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 Nome: ANA JULIA SILVA FERREIRA Endereço: avenida 

ayrton senna, 703, altos de pedra preta, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: Adriano da Silva ferreira Endereço: rua 

caminho das aguas, lote 21, vila aeroporto, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para 

que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de 

direito. PEDRA PRETA, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000783-62.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA ARIANE BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000783-62.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 112.090,90 ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede 

III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

EMILIA ARIANE BARBOSA DA SILVA Endereço: RUA DEPUTADO OSCAR 

SOARES, 752, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PATRONAS DO POLO ATIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado. Emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço na 

Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de 

Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada. PEDRA 
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PRETA, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-16.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA FERREIRA LEMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001381-16.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 20.991,26 ESPÉCIE: [Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: DEBORA CRISTINA FERREIRA LEMES 

Endereço: RUA SÃO JOÃO, 58, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PATRONA DO POLO ATIVO para que no prazo legal, apresente 

impugnação a contestação. PEDRA PRETA, 6 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001334-42.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BRAGA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001334-42.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 27.623,28 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LUZIA BRAGA DA SILVA 

Endereço: SITIO RECANTO FELIZ, LOTE 07, ZONA RURAL, PA SANTO 

ANTONIO DO NORTE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 134, - ATÉ 1383/1384, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo legal, 

apresente impugnação a contestação, nos autos mencionados. PEDRA 

PRETA, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001301-52.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA FRANCISCA DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001301-52.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 67.473,91 ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 844 de 913



III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

SEBASTIANA FRANCISCA DIAS Endereço: FAZENDA ZIZA (TRES 

IRMAOS), S/N, ZONA RURAL, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PATRONAS DO POLO ATIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento do complemento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, em razão de que o valor depositado pertecente a 

zona urbana, e o endereço que consta nos autos é "Fazenda Ziza (três 

Irmãos) Zona Rural. PEDRA PRETA, 6 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001255-63.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAN MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001255-63.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 20.651,79 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: SILVAN MOREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua 

Aparecida Domingos Santana, 122, CIDADE VIVA, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: RUA AMAZONAS 

DA SILVA, 27, - ATÉ 499/500, VILA GUILHERME, SÃO PAULO - SP - CEP: 

02051-000 Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA SÃO 

GABRIEL, 555, - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01435-001 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO 

para apresentar impugnação a contestação no prazo legal. PEDRA PRETA, 

6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000165-20.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA DE SOUZA (REU)

ALLANA MARESSA CAMILO DE CARVALHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, o patrono do autor efetue o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado a ser 

expedido, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço na Planilha de 

Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de Mandado desta 

Comarca para dirimir as dúvidas, encaminhando a guia e o comprovante 

de pagamento aos autos para posterior juntada. PEDRA PRETA, 6 de 

março de 2020. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar 

Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-83.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RHENAN ROMAO CASTRO DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA OAB - PR68827 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e por determinação do MM. Juiz de 

Direito desta Comarca e, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Thiago Ranniere Rodrigues 

de Sousa- OAB/MT nº 26.282/0, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente resposta a acusação, no feito. PEDRA PRETA, 26 de fevereiro 

de 2020. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51807 Nr: 1373-95.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Vicente Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Vistos etc.

Considerando que o causídico reconheceu em petição de ref. 67 que não 

houve contradição na Sentença, deixo de analisar os Embargos de 

Declaração de ref. 66.

 Cumpra-se sentença retro.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53237 Nr: 202-69.2016.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHdJdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial formulado por Maria 

Helena de Jesus da Silva Santos em face de Antônio Alves dos Santos, 

decretando o divórcio do casal, extinguindo o processo, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.Sem custas e 

honorários, face à gratuidade.Expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas de 

Pedra Preta.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dra. 

Silvana Elizabeth Santiago, OAB/MT 18.824-B, no presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 5 (cinco) URH, a ser suportada pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53419 Nr: 275-41.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miracy Oliveira Silva, Julian Ives Oliveira dos 

Santos - menor, Juliane Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S.I de 

Almeida - OAB:7355-A/MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10604/O, 

Fabio Moreira Pereira - OAB:9405, Kalynca Silva Inez de Almeida - 

OAB:MT/15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Carlos Frederick da S.I de Almeida - 

OAB:7355-A/MT, Carlos Frederick S. I. de Almeida - OAB:OAB/MT 

7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9405, Isabelly Furtado - 

OAB:21705/B, Kalynca Silva Inez de Almeida - OAB:MT/15.598

 Vistos etc.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes ref.76. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Ante a necessidade de instrução processual e a comprovação de união 

estável entre a requerente Andreia Aparecida de Oliveira e o falecido, bem 

como para garantir o exaurimento das provas e da ampla defesa, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de maio de 2020, às 

15:00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas 

arroladas pela autora, devendo estas ser intimadas para comparecerem 

na audiência designada.

Caso alguma testemunha resida fora da comarca, expeça-se, desde já, 

carta precatória para a oitiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60642 Nr: 677-88.2017.811.0022

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinclair Bonadio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/RJ 327.026

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO AUTOR, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente os dados bancários para depósito dos honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67250 Nr: 415-07.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassia Letícia de Lima Freitas Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de mandado, para dar 

andamento ao feito informando se possui interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito por abandono.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68251 Nr: 759-85.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisneide Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Mendes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

partilha de bens e fixação de alimentos c/c pedido de urgência ingressada 

por ANA PAULA DE JESUS CARDOSO, ADRIANO DE JESUS CARDOSO, 

ANDRIELLY DE JESUS CARDOSO E AMANDA GRACIELLY DE JESUS 

CARDOSO, neste ato representados por sua genitora FRANCISNEIDE 

MARIA DE JESUS em desfavor de PAULO MENDES CARDOSO ambos 
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devidamente qualificados nos autos.

Na audiência de conciliação (ref.34) as partes Francisneide Maria de 

Jesus e Paulo Mendes Cardoso concordaram com o reconhecimento e 

dissolução de união estável. O requerido se comprometeu a pagar o valor 

referente aos alimentos dos menores até o dia 15 de cada mês.

Instado à manifestação (ref. 01), a representante o Ministério Público 

manifestou pela homologação do acordo, extinguindo-se o feito com 

resolução do mérito.

Em ref. 48 foi acostado à contestação.

Na petição de ref. 53, foi acostado acordo realizado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição de ref. 

53.

Sem Custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Dra. Glicya de 

Oliveira Theodoro Lima arbitro 02 (um) URH. Expeça-se a respectiva 

certidão. E ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Edson 

Correia da Silva arbitro 03 (três) URH. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68953 Nr: 1065-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROS, HCdO, MOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 SENTENÇA

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo causídico do réu e o 

causídico da autora em ref.62 e 64, visando suprir a omissão na sentença 

proferida.

Ambos alegam, em apertada síntese, que houve omissão na decisão, eis 

que esta não arbitrou os honorários advocatícios pelos serviços 

prestados como advogados nomeados.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste às partes quanto à omissão alegada, devendo ser 

ACOLHIDOS os recursos.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na sentença, pois não se 

referiu aos honorários dos causídicos que foram nomeado para proceder 

a defesa da parte ré, bem como da parte autora no presente feito.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para acrescentar o seguinte trecho:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. JOÃO 

FAUSTINO NETO, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 

02 (dois) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.”

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. EDSON CORRÊA 

DA SILVA, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 04 

(quatro) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.”

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 04 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69421 Nr: 1256-02.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdO, LVSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Pricila Bicudo Rinaldi - 

OAB:OAB/MT 21481-O

 Vistos etc.

Diante da certidão de ref. 48, constatando a intempestividade dos 

Embargos de Declaração de ref.47, deixo de analisá-la.

Cumpra-se sentença retro, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de março de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69552 Nr: 1329-71.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSQ, KDQS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Ante o exposto, e tudo mais que consta nos autos, com fulcro nos artigos 

1.694, §1º e 1.695, ambos do Código Civil e artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

o fim condenar o requerido Francisco Pereira de Sousa ao pagamento de 

verba alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo e 

50% das despesas extras com vestuário, escola e médico-hospitalares, 

devidos desde a citação, com o vencimento todo dia 10 (dez) de cada 

mês, mediante depósito em conta bancária a ser informada pela autora.É 

de se ressaltar que, se porventura, o requerido se sentir impossibilitado de 

pagar este valor, poderá requerer a revisão “oportuno tempore”.Sem 

condenação às custas, ante gratuidade.Ante os serviços prestados para 

advogado nomeado, Dr. Denivan Baleeiro Bonadio, arbitro 01 (um) URH, a 

ser suportado pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se respectiva 

certidão.Ante os serviços prestados para advogado nomeado, Dr. Welson 

Gaíva Marino, arbitro 01 (um) URH, a ser suportado pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se respectiva certidão.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as devidas anotações e baixas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Pedra 

Preta - MT, 04 de março de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6677 Nr: 787-44.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco General Motors S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Fernandes Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147, Cassius Bruno Garcia Bonan - OAB:MT-23.139, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482, Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 
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OAB:12003

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias compareça perante esta Secretaria da Única Vara da 

Comarca de Pedra Preta/MT, para retirar as Cartas Precatórias expedidas 

para citação do executado nas Comarcas de Poconé-MT e Várzea 

Grande-MT para distribuição, conforme pesquisa de endereço às fls. 

250/251 e despacho de fls. 252 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49755 Nr: 502-65.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Evair Cláudio de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49757 Nr: 504-35.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Clemente Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49758 Nr: 505-20.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elisa Lucia de Almeida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50157 Nr: 655-98.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Salmazio de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:MT/15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53678 Nr: 359-42.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdS, LCdS, LPCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araujo - 

OAB:11.571, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito, intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref; 

80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66109 Nr: 3068-16.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Cesar Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste acerca da juntada do laudo pericial ref: 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66371 Nr: 3208-50.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Sales Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69626 Nr: 1353-02.2018.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

presente feito, com resolução de mérito, para autorizar a requerente 

SIRLENE BORGES DA SILVA a proceder ao levantamento de todos os 

valores depositados na conta bancária do “de cujus” KELVIN KLAIVER 

BORGES BARZOTTO junto ao Banco do Brasil e junto a Caixa Econômica 

Federal do saldo FGTS, na proporção de 100%.DETERMINO desde já, a 

expedição do alvará judicial.Sem custas e honorár ios 

advocatícios.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta, 05 de março de 

2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67050 Nr: 326-81.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emir Gracia Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Zucato Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ocampos Cardoso - 

OAB:3486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6370/MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358, MARIA 

ELISA DA COSTA HOMERCHER - OAB:MT/18.925-B

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67063 Nr: 330-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braulino Frederico de Almeida, Ed Carlos Melo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de citação por edital dos executados Braulino Frederico 

de Almeida e Ed Carlos Melo Machado, formulado em ref. 31.

Como se sabe, a citação por edital deve ser a última medida adotada para 

citar a parte requerida, utilizando-a tão somente quando comprovado ter 

sido esgotado todos os meios para localização da parte requerida.

Deste modo, indefiro o pedido de citação por edital, determinando a 

intimação da parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

informe novo endereço dos executados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19319 Nr: 593-97.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Vistos etc.

Cumpra-se despacho retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40096 Nr: 1576-96.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 SENTENÇA

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo causídico do réu em 

fls.115, visando suprir a omissão na sentença proferida.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na decisão, eis que esta 

não arbitrou os honorários advocatícios pelos serviços prestados como 

advogado nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO 

o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na senteça, pois não se referiu 

aos honorários do causídico que foi nomeado para proceder a defesa da 

parte ré no presente feito.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para acrescentar o seguinte trecho:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Renato 

Gonçalves Raposo, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 01 (um) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

a respectiva certidão.”

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68936 Nr: 1056-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DA SILVA MENDONCA, Paulo 

Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação aos Embargos à 

Monitória, no prazo legal.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68982 Nr: 1075-98.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação aos Embargos à 

Monitória, no prazo legal.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69257 Nr: 1197-14.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Siriani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Sprocati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEI LOPES DO CARMO - 

OAB:135359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Frange Junior - 

OAB:6218, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, Yelaila Araújo 

e Marcondes - OAB:SP/383.410

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação aos Embargos à 

Monitória, no prazo legal.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69336 Nr: 1216-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICOM DE SOUZA MANDINGA, Paulo Roberto 

de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação aos Embargos à 

Monitória, no prazo legal.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46539 Nr: 1667-84.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilk Rodrigues dos Santos, Jean Mendes do 

Nascimento, Rosana de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698, CARLA ANDRÉIA BATISTA - OAB:18808, Glicya de 

Oliveira Theodoro Lima - OAB:19.045

 INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DO RÉU JEAN MENDES DO NASCIMENTO - 

DRA. GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO LIMA, para conhecimento e 

providências da decisão prolatada nos autos Ref: 301 no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto a restituição dos bens deferidos em favor do réu Jean 

Mendes do Nascimento, em razão que o mesmo atualmente encontra-se 

segregado na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, Rondonópolis-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17211 Nr: 273-81.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Paiva de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc. Tendo em vista a não intimação da testemunha Alcemar 

Berbert Sathler, conforme certidão juntada, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestar acerca da necessidade ou não da sua 

oitiva. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46778 Nr: 1758-77.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO DENUNCIADO DR. José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O, para que apresente as Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação em Ref: 76, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51368 Nr: 1166-96.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito reiterando a intimação a defensora do réu, para apresentar 

memoriais finais no prazo legal, sob pena de destituição do encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41176 Nr: 925-30.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Vilmar Inácio 

Gonçalves ME, Vilmar Inácio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, José 

Pereira da Silva Neto - OAB:3273

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 852.475 (tema 

897) em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o qual afastou a prescrição 

da sanção de ressarcimento, abra-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para apresentação de memoriais finais, nos termos do artigo 364, 

§ 2º do CPC.

Com a juntada dos memoriais do Ministério Público, intime-se as partes 

requeridas para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem memoriais 

finais (artigo 364, § 2º c/c artigo 229 ambos do CPC).

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58741 Nr: 2364-37.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos do exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos, acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça Ref: 53.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60168 Nr: 426-70.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda., Lucia Helena Vaz 

Porto, Espólio de Alairton Ferreira da Silva, Lazaro Ferreira da Silva Junior, 

Alito Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Júnior - 

OAB:MT/8.872

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 93.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5637 Nr: 153-48.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Amorim das Neves, Daiana Carla Lotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANILDO AMORIM DAS NEVES, Cpf: 

36035424520, Rg: 3801073, brasileiro(a), casado(a), encarregado 

operacional. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO acima qualificado atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração deste edital, efetue o pagamento do débito 

exequendo no valor de R$ 5.088,91 (cinco mil, oitenta e oito reais e 

noventa e um centavos), conforme petição de fls. 182/184 e fls. 197 

referente aos Honorários Advocatícios Sucumbencial devido ao 

Exequente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Parte-se do pressuposto de que a 

execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, conforme 

orientação do art. 797 do CPC.Com essas considerações, determino a 

penhora on-line sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação 

em instituição financeira em nome da executada DAIANA CARLA LOTTI, 

por meio do sistema BACENJUD.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o 

executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na 

ausência deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, 

consignadas às advertências do §4º do mesmo artigo.Após o decurso do 

prazo supra, com ou sem manifestação dos executados, intime-se o 

exequente para manifestar nos autos o que entender de direito.Restando 

infrutífera a penhora on-line, subsidiariamente determino a busca de 

veículos em nome da executada DAIANA CARLA LOTTI via sistema 

RENAJUD, determinando o bloqueio, em caso de resultado positivo de 

tantos bens quanto necessários para a satisfação do crédito.Restando 

êxito na localização dos bens via sistema RENAJUD, proceda-se o 

bloqueio do bem e expeça-se, de imediato, mandado de penhora e 

avaliação.Depois do cumprimento do referido mandado de penhora e 

avaliação, intime-se o executado da indisponibilidade do bem, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Após o decurso do prazo supra, com ou sem 

manifestação do executado, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos, bem como, requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Determino ainda a expedição de edital de intimação do 

executado Ivanildo Amorim das Neves para efetuar o pagamento do 

débito, não manifestando dentro do prazo de 5 (cinco) dias, determino a 

vinculação dos valores bloqueados em fls.103/104, à conta 

única.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 04 de março de 2020

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44162 Nr: 227-53.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Ziger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ortência da Rocha, Adelino Tomaz da Silva, 

Claucia Aparecida Polga, Selma Aparecida da Silva Tomaz, Juliana 

Aparecida Gonçalves, Sidineia Ramos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Glaucia Albuquerque Brasil - OAB:13810, Juçara 

Maria Domingues Lotufo - OAB:4044, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:MT/11.422-O

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de Vistoria "in loco" a ser expedido, 

devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. 

Em caso de não constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico 

que seja contactado a Central de Mandado desta Comarca para dirimir as 

dúvidas, encaminhando a guia e o comprovante de pagamento aos autos 

para posterior juntada. Bem como a intimação do Autor na pessoa de seu 

Advogado, para audiência de Instrução e Julgamento, a ser realizada no 

dia 01 de abril de 2020 às 16h00min, Edifício do Fórum, sito na Rua Oscar 

Soares, 443, Bairro: Centro, Cidade: Pedra Preta/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-18.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR REZENDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GARCIA DA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000040-18.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se Ação 

de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais com Tutela de 

Urgência Liminar, interposta por VALTENIR REZENDE DA SILVA, em face 

de RICARDO GARCIA DA CUNHA, devidamente qualificados nos autos. 

Alega o promovente que na data de 18 de outubro de 2019 realizou 

negócio jurídico, correspondente a uma troca de veículos, com o 

requerido. Aduz o autor que no negócio jurídico pactuado com o requerido 

realizou a entrega do Caminhão Trator, VW/19.320, CLC TT, placa 

DPF9776, Renavam 00975486373, ano 2008, cor branca ao requerido, e 

este entregou um Caminhão M. Benz/L 1621, placa CGS2629, Renavam 

315476710, ano 1991, cor branca ao autor. Afirma que fora realizado a 

assinatura dos recibos de transferência dos bens com reconhecimento 

das assinaturas. Ressaltou que na mesma data do negócio jurídico, qual 

seja, 18 de outubro de 2019, o Requerido fez transferência do veículo 

caminhão trator, placa DPF9776 junto ao Detran/MT. Contudo, o autor ao 

tentar realizar a transferência do bem Caminhão M. Benz/L 1621, placa 

CGS2629 foi impedido pelo Detran, sob alegação de que o requerido 

solicitou segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo, sem qualquer motivo plausível, ocasionando a invalidade do 

recibo já assinado. Informa que procurou o requerido e tentou buscar a 

resolver a situação extrajudicialmente, porém foi informando para buscar 

seus direitos. Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência 

para determinar o Detran à realizar transferência do veículo M/Benz/L 

1621, placa CGS2629, para a propriedade do autor. Vieram-me os autos 

conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 

do Código de processo Civil, recebo a petição inicial. Concedo ao 
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requerente os benefícios da assistência judiciária previstos no artigo 98 

do CPC. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Da 

análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, entendo 

que deve ser parcialmente deferida, visto que aportou aos autos 

documentos necessários para sua concessão. Como se sabe, a 

antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo 

somente admissível quando estiver em risco a eficácia do provimento 

jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de 

alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de 

proferida a sentença. No que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo indispensável se faz à parte promovente trazer aos 

autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança 

da alegação. Analisando os autos, logo se mostra possível o deferimento 

da medida acautelatória requerida, pois restou demonstrada de plano a 

verossimilhança das alegações do autor, que permitam a formação de um 

juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de 

modo a demonstrar que a parte autora está impedida de realizar a 

transferência do veículo para seu nome. O requisito periculum in mora 

encontra-se presente no fato da utilização do referido bem em discussão 

para prestação serviços, tratando-se, portanto, de fonte de renda do 

autor. Ademais, há demonstração de impedimento de circulação com o 

veículo ante a sua irregularidade, haja vista que o porte obrigatório (CRV) 

possuir necessidade de estar adimplido, ressaltando que somente o 

proprietário do veículo constante no documento pode realizar a retirada do 

novo CRV perante o Detran. Com relação à fumus boni iuris está 

amparada aos documentos apresentados. Assim, há demonstrado de que 

a parte autora vem sofrendo lesão grave ao direito, vez que necessita que 

o veículo esteja sobre sua propriedade para regularização de débitos 

pendentes, com intuito de proceder com sua utilização para e fonte de 

renda. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO 

LIMINAR, autorizando o autor Valtenir Rezende da Silva a realizar a 

transferência do veículo Caminhão M. Benz/L 1621, placa CGS2629, 

Renavam 315476710, ano 1991, cor branca, para a sua propriedade, 

suprindo a falta da emissão do documento de Autorização para 

Transferência de Propriedade de Veículo, devendo o Detran de Pedra 

Preta – MT – 41ª Ciretran não oferecer qualquer impedimento por falta do 

referido documento, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente decisão, até 

atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se ao Ciretran local 

comunicando da presente decisão. Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 06 de maio de 2020, às 08h00min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado. Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as devidas cutelas de estilo. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-32.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA RENATA GARCIA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000246-32.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se Ação 

de Obrigação de Fazer com Inexistência de Débito com Indenização por 

Danos Morais com Tutela de Urgência, interposta por KARLA RENATA 

GARCIA LIMA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., devidamente qualificados nos autos. Alega a promovente 

ser consumidora de energia elétrica fornecida pela requerida, sendo sua 

unidade consumidora n.º 6/747931-4. Aduz a autora que foi surpreendida 

com a cobrança de quantia exorbitante a título de recuperação de 

consumo nos valores de R$ 3.693,03 (três mil seiscentos e noventa e três 

reais e três centavos), referente ao mês de outubro de 2019. Informou 

ainda que fez recurso administrativo devido não concordar com os 

valores cobrados. Alega que na data 04 de março de 2020 ocorreu o 

corte da energia em sua unidade consumidora, por parte da requerida, 

sendo informada por funcionários da requerida que o fato ocorreu devido 

a inadimplência do valor supracitado. Por tais razões, requer a concessão 

da tutela de urgência para determinar a parte requerida reestabeleça o 

fornecimento de energia na UC 6/747931-4, e não inscreva o nome do 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto débito, até a 

decisão final, sob pena de multa diária. Vieram-me os autos conclusos. EIS 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320 do 

Código de processo Civil, recebo a petição inicial. Concedo a requerente 

os benefícios da assistência judiciária prevista no artigo 98, §1º do CPC. 

Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Da análise do 

pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada para reestabelecer o 

serviço e que o nome da autora não seja inscrito no cadastro de 

inadimplentes, entendo que deve ser deferido, visto que aportou aos autos 

documentos necessários para sua concessão. Como se sabe, a 

antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo 

somente admissível quando estiver em risco a eficácia do provimento 

jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de 

alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de 

proferida a sentença. No que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo indispensável se faz à parte promovente trazer aos 

autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança 

da alegação. Analisando os autos, logo se mostra possível o deferimento 

da medida acautelatória requerida, pois restou demonstrada de plano a 

verossimilhança das alegações da autora, que permitam a formação de um 

juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de 

modo a demonstrar que a parte autora teve o corte de sua energia e com 

o risco de escrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, referente a 

débitos pretéritos decorrente de recuperação de energia elétrica. O 

requisito periculum in mora encontra-se presente na interrupção de 

energia, considerando que este desligamento é passível de percepção, e 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e evidente os 

prejuízos que podem acontecer, tendo em vista que tal fornecimento é 

serviço de uso essencial. E a fumus boni iuris está amparada aos 

documentos apresentados. Assim, há fundado receio de que a ré, com a 

realização do corte de energia, está causando lesão ao direito da autora 

de grave e difícil reparação, vez que energia elétrica é bem indispensável 

à vida moderna; sua interrupção gera transtornos e dissabores 

consideráveis, cuja potencialização impõe à fornecedora e a seus 

propostos a devida sensibilidade, no trato com o consumidor. Ante o 

exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que 

a parte requerida reestabeleça o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora n.º 6/747931-4, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
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horas, bem como, se abstenha de efetuar a interrupção do serviço e a 

inserção de nome nos cadastros de proteção ao crédito em face da 

autora, referente a cobrança das faturas do mês de outubro de 2019, nos 

valores de R$ 3.693,03 (três mil seiscentos e noventa e três reais e três 

centavos), até o julgamento do presente feito, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da 

presente decisão, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Diante do pedido da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inverto o 

ônus da prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em 

colacionar provas. Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de abril de 2020, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado. Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cutelas 

de estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, data assinatura eletrônica. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000188-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILTON PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DIRCE DA SILVA MENDONCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEOVANNA CHRISTINA DA SILVA MENDONCA OAB - MT8808/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000188-73.2019.8.11.0051. Vistos etc. Verifica-se que 

a ação tramitava na comarca de Campo Verde – MT, tendo aquele Juízo 

declinado a competência para a comarca de Pedra Preta – MT. Foi 

apresentada Contestação em ID. 19632868, e posteriormente impugnação 

à contestação em ID. 22003068. Em ID. 22425901 foi juntado o acórdão 

que revogou a liminar de ID. 6736175. Em decisão de ID. 22581509 foi 

declinado a competência para este Juízo. Foi determinado por este Juízo, 

em despacho de ID. 24517928, a restituição do veículo VW/8.140, placa 

AJB-6876, em favor da parte requerida, e reiterado em ID. 25708444. Em 

petição de ID. 25942811, demonstrou o cumprimento da restituição do bem. 

A parte requerida pleiteou pela retirada da constrição de circulação sobre 

o veículo (ID. 28460226). Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a 

restrição realizada sobre o veículo, foi através do sistema Renajud, 

conforme decisões de ID. 17743701 e 18185104. Defiro em parte o pleito 

de ID. 28460226, para retirar somente a restrição com relação à 

circulação, devendo a restrição à transferência perdurar até o julgamento 

da lide. Portanto, DETERMINO a retirada, via sistema Renajud, da restrição 

de circulação sobre o veículo VW/8.140, placa AJB-6876, ano 1999/2000, 

cor vermelha, Renavan 00729975169 e Chassi 9BWV2RE6CYRX11798. 

Em respeito ao princípio do contraditório, embora o Código de Processo 

Civil não preveja fase exclusiva de especificação de provas e delimitação 

dos pontos controvertidos de fato e de direito, entendo que, do espírito do 

diploma processual, não é possível atingir a fase de organização e 

saneamento do processo sem que as partes tenham a possibilidade de 

influenciar a decisão judicial (CPC, art. 9º). Ademais, a legislação 

instrumental veda a prolação de decisões que surpreendam as partes 

(CPC, art. 10) de modo que as providências decisórias previstas no art. 

357 do CPC, por seu potencial de interferir na situação processual dos 

envolvidos, devem ser precedidas de oportunidade ao contraditório. Desta 

feita, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão: a) Especifiquem as provas que pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, justificando sua adequação e pertinência ao caso 

(art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, CPC); c) Especifiquem, 

com objetividade, quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, CPC); d) Manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito. 

Por oportuno, ressalvo, que a especificação de provas não obstará o 

eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida 

as hipóteses dos artigos 355 e 356, ambos do CPC. Após, decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-83.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNATAN JOSE MENDONCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000079-83.2018.8.11.0022. REQUERENTE: JOHNNATAN JOSE 

MENDONCA DE CARVALHO REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por JOHNATAN JOSÉ 

MENDONÇA DE CARVALHO em desfavor de IRESOLVE COMPANHA 

SEGURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado 

em ref. 20255713. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da 

ação como cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as 

demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que 

dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 
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penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCISCA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000261-69.2018.8.11.0022. REQUERENTE: RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II, ambos 

qualificados nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-80.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL MENDONCA DE ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000164-80.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA REU: MARCEL 

MENDONCA DE ARRUDA VISTOS, Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA em face de 

MARCEL MENDONÇA DE ARRUDA. Preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do NCPC, RECEBO a presente exordial. Remetam-se os autos 

ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC. Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000179-49.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000179-49.2020.8.11.0028. AUTOR: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 854 de 913



JOSE DE CAMPOS CURADO REU: ENERGISA S/A Vistos, Trata-se de uma 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOSE DE CAMPOS 

CURADO. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a presente exordial. Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC. Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000192-48.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA LUZIA DE ARRUDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000192-48.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: TAIZA LUZIA DE ARRUDA NEVES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de 

uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

proposta por TAIZA LUIZA DE ARRUDA NEVES. Observa-se na presente 

demanda que o autor requereu o deferimento da Justiça Gratuita, porem 

deixou de comprovar seu rendimento como carteira de trabalho, 

declaração de imposto de renda entre outros. Desse modo intime-se o 

autor para que no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a necessidade do 

recolhimento das custas no final do feito ou efetuar o recolhimento das 

custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, 

CNGC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Decorrido o prazo, 

certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000198-55.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA NUNES RONDON (EXECUTADO)

GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ AV. Avenida Dom Aquino, 372, 

Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 - TELEFONE: (65) 33452022 

Processo nº. 1000198-55.2020.8.11.0028 Requerente: BANCO DA 

AMAZONIA SA Requerido: GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES e 

outros Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000074-72.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMIR LUIZ RUARO (REQUERENTE)

LUCEMAR RUARO (REQUERENTE)

LUCIANE RUARO TOLO (REQUERENTE)

GLORIA OLIBONI RUARO (REQUERENTE)

LEONIR ANTONIO RUARO (REQUERENTE)

CLAUDECIR DOMINGOS RUARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE GOMES PAVEZI OAB - MT14305/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000074-72.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: GLORIA OLIBONI RUARO, LEONIR ANTONIO RUARO, 

LUCIANE RUARO TOLO, LUCEMAR RUARO, CLEMIR LUIZ RUARO, 

CLAUDECIR DOMINGOS RUARO VISTOS, Trata-se de Alvará Judicial para 

levantamento de valores deixados pelo de cujus DOMINGOS RUARO 

proposto sua cônjuge GLÓRIA OLIBONI RUARO e OUTROS. Defiro a 

Justiça Gratuita. Vistas ao IRMP. Após conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001852-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEYA STEFANY SANTOS DE JESUS PAULA (REQUERENTE)

VERONICE GONCALINA BASTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

VIVIANE APARECIDA BASTOS (REQUERENTE)

MARIA LUCIA DE PAULA (REQUERENTE)

MARIETE AQUINO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

MARIA DOS SANTOS PEREIRA LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA JOSE FERREIRA GOMES BARROS (REQUERENTE)

LENELICE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

MARIA CANDELARIA DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

LEANDRO DE OLIVEIRA MARIANO (REQUERENTE)

LEDEANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSIANE VENTURA CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

REGIANE LUIZA RONDON NASCIMENTO (REQUERENTE)

MORGANA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

OLANDA GUIA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANITA GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

ADRIANA CRISTINA FERRAZ (REQUERENTE)

ADEMILSON DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

JOILSON JOSE DUARTE RONDON (REQUERENTE)

JULIANA SILVERIA DA SILVA (REQUERENTE)

JANETE DE JESUS MORAES (REQUERENTE)

JOAO BATISTA VICENTE DE CAMPOS (REQUERENTE)

CRISTIANA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

IRINA APARECIDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

BERNARDO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

CLEIDINEIA EUCARIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS proposta por ADMILSON DE ALMEIDA SOUZA E OUTROS 

em desfavor do MUNICÍPIO DE POCONÉ - MT. Preenchidos os requisitos 

dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a presente exordial. Remetam-se 

os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de 
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conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC. Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143582 Nr: 5624-70.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heloize Bethania Silva Quiterio, Maria Aparecida Rosa 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo autor em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, 

§8º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 

98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que DEFIRO ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 83420 Nr: 2303-03.2012.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleyde Kelly Guerreiro Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Lima Trindade, Simoni Renee Guerreiro 

Dias, Zacarias Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleyde Kelly Guerreiro Dias 

Borck - OAB:17311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David da Silva Belido - 

OAB:14619, Gleyde Kelly Guerreiro Dias Borck - OAB:17311/MT, 

Keila da Silva Belido - OAB:15165

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a manifestação de fls. 221, intime-se os requeridos para 

entrarem em contato com o autor, a fim de retirar a chave do imóvel para 

início dos reparos, no prazo de 30 dias.

Saliento que o autor informou número de telefone para contato.

Ademais, no que tange as alegações do patrono do requerente quanto ao 

recebimento equivocado dos honorários sucumbenciais, vistas para 

manifestação do autor no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53447 Nr: 97-84.2010.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Fátima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406/A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista o extenso lapso temporal sem que o Exequente se 

manifestasse nos autos;

 INTIME-SE o Exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, CERTIFIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97783 Nr: 1043-17.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILESKI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que não há novos pedidos para serem analisados 

conforme mencionado na decisão de ref. 73, INTIME-SE a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de extinção conforme o art. 485, III do CPC. Decorrido o prazo sem 

qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

 Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001558-59.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MORAES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001558-59.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

JULIANE MORAES DE QUEIROZ REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida decisão nos 

seguintes termos: 1. REDESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 02 de Julho de 

2020 as 16h00min, para oitiva da testemunha Satonilha Soteria de Arruda 

Santos. Sai a parte autora devidamente intimada. Intime-se o requerido. 2. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-17.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000013-17.2020.8.11.0028. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: LEOMAR DONATO VISTOS, 
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Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de LEOMAR DONATO. Cite-se do 

executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens bastem para saldar a 

execução. Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela 

metade em caso de pronto pagamento, na forma do §1º. No mandado 

citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a serem 

cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem o 

efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015). Não sendo encontrado o 

executado, serão arrestados quantos bens bastem para saldar a 

execução. Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do 

CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001813-17.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA PIRES DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (REQUERIDO)

JUAN MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001813-17.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

ROSANA MARIA PIRES DA SILVA MENDES REQUERIDO: ELOIZA MENDES 

DA SILVA, JUAN MENDES DA SILVA VISTOS, Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem proposta por 

ROSANA MARIA PIRES DA SILVA MENDES em desfavor ESPÓLIO JOÃO 

BATISTA DA SILVA. Narra a inicial que a requerente e o falecido 

conviveram em União Estável por cerca de 20 (vinte) anos, sendo a 

duração desta até a data do falecimento de seu companheiro em 

19.12.2017. Aduz a autora que desta união, sobreveio 02 (dois) filhos. É o 

breve relatório. Decido Processe-se em segredo de justiça, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 

320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro a gratuidade processual nos 

termos da Lei 1.060/50. Citem-se. Cumprido o item retro e esgotado o 

prazo para a resposta independente de manifestação da parte requerida, 

vistas ao Ministério Público, já que há interesse de menor. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000216-76.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. R. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000216-76.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

LIDIANY APARECIDA ROSA BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: FRANK 

SINATRA GOMES DOS SANTOS Vistos, Trata-se de uma Ação de 

DIVORCIO proposta por LIDIANY APARECIDA ROSA BASTOS DOS 

SANTOS em face de FRANK SINATRA GOMES DOS SANTOS. Narra na 

inicial que as partes constituíram união matrimonial por mais de 20 (vinte) 

anos, rompida em janeiro de 2018, momento que o requerido deixou a 

residência onde morava junto com a requerente e seus filhos. Relata que 

dessa união nasceram dois filhos. Requerem alimentos provisórios. Pois 

bem. Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando o valor arbitrado 

a causa, após análise detida dos autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento à época, a fim de demonstrar sua 

remuneração. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE 

o requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar, por meio de 

demais documentos constantes nos autos, a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). Ademais, 

verifica-se que o filho menor do casal não foi incluso do polo passivo. 

Assim, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, certifique-se caso 

necessário e façam os autos conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001617-47.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAM DE JESUS TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETI GLORIA DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

EDVANIA APARECIDA PIRES TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001617-47.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

EDVAM DE JESUS TAQUES REQUERIDO: MARIZETI GLORIA DE OLIVEIRA 

CARVALHO, EDVANIA APARECIDA PIRES TAQUES Vistos, Trata-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos proposta por EDVAM DE JESUS 

TAQUES em face de MARIZETI GLORIA DE OLIVEIRA CARVALHO. O 

requerente relata que a alimentante atingiu a maioridade. Por tal motivo 

requer a exoneração da obrigação de prestar alimentos que presta no 

valor de 01 salário mínimo. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 

320 do NCPC, RECEBO a presente exordial. É o relatório. Decido. Em 

consonância com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial conhecendo o pedido de liminar como Tutela de 

Urgência. Prevê o art. 300 do NCPC: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso dos autos, verifico que se mostra plausível o deferimento do pleito, 

uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão da 

tutela pretendida, posto que presente a demonstração de elementos 

probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, 

acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, tenho que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado 

pelo autor não merece acolhimento. Isso porque, a despeito da suposta 

maioridade atingida pela alimentanda, fato este comprovado nos autos e 

que implica na extinção do poder familiar, idêntico raciocínio não se pode 

aplicar quanto à obrigação da prestação de alimentos. Com efeito, 

assegura o art. 1.694 do Código Civil, que os parentes podem pedir uns 

aos outros os alimentos de que necessitem, não havendo limite de idade 

expresso em lei. O simples fato de atingir a maioridade, como observado 

acima, não exime automaticamente o pai do pagamento da prestação 

alimentícia, pois não atesta o fato de que a prole seja capaz de se manter 

sozinha. Diante do exposto com fundamento no art. 300 do CPC, INDEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC. Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 
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10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344). 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001032-29.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LUZIA RONDON (REQUERENTE)

PRISCILA RAYANE RONDON DE FRANCA (REQUERENTE)

MAIKE CHRISTOFFER RONDON DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA RAYANE RONDON DE FRANCA (REQUERIDO)

MAIKE CHRISTOFFER RONDON DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001032-29.2018.8.11.0028. REQUERENTE: 

ROSANGELA LUZIA RONDON, MAIKE CHRISTOFFER RONDON DE 

FRANCA, PRISCILA RAYANE RONDON DE FRANCA REQUERIDO: MAIKE 

CHRISTOFFER RONDON DE FRANCA, PRISCILA RAYANE RONDON DE 

FRANCA VISTOS, Trata-se de Ação de Inventário. A parte autora 

manifestou Id 24982654, pela autorização de levantamento de valores na 

conta do de cujus. Pois bem. Dessa forma, o INDEFERIMENTO do pedido e 

à medida que se impõe, uma vez que a inventariante deixou de comprovar 

que o referido valor seria utilizado para quitação do saldo devedor do 

próprio inventário. Saliento ainda que não foi apresentada certidão 

negativa de débito das fazendas, documento este essencial para apreciar 

o pedido de expedição de alvará. Igualmente, deixou de fundamentar 

quanto a imprescindibilidade do levantamento dos valores. Considerando a 

apresentação das primeiras declarações, cumpra-se as demais 

determinações da decisão inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000197-70.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO POLICARPO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000197-70.2020.8.11.0028. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BENEDITO POLICARPO DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE POCONE VISTOS, Trata-se 

de uma Ação de Cobrança proposta por Benedito Policarpo da Silva em 

face de MUNICÍPIO DE POCONÉ. Narra a inicial que o requerente é agente 

público efetivo do município de Poconé/MT, tendo ingressado na carreira 

pública após aprovação no concurso público, no cargo de zelador de 

próprios da administração pública. Relata que o referido cargo exigia como 

grau de escolaridade o ensino fundamental incompleto, cuja remuneração 

inicial era de R$ 405,16 (quatrocentos e cinco reais e dezesseis 

centavos), cuja carga horaria é de 40h00 semanais. Diz ainda que no ano 

de 2010, a carreira dos músicos, que antes era ensino fundamental 

incompleto, passou a ser ensino fundamental completo, razão porque 

houve um aumento do subsidio dos músicos, porém o cargo de zelador de 

próprios foi transferido para a carreira da educação, e continuou a 

receber o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo e mais 15,75%, valor 

esse muito inferior ao de músico, que é o mesmo de sua carreira. Alega 

que os salários dos músicos são superiores aos do cargo de zelador de 

próprios, eis tal disparidade salarial não pode prosperar. Requer a 

equiparação salarial. É o breve relato. DECIDO. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a presente exordial. Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC. Efetivada a medida, 

cite-se o réu mediante REMESSA em consonância com o art. 183, §1º, do 

NCPC, para que compareça à audiência designada, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e intime-se 

o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344). Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-617 CONTESTAÇÃO EM FORO DIVERSO

Processo Número: 1000072-05.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS GONCALVES PEREIRA OAB - 007.714.371-02 

(REPRESENTANTE)

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO OAB - TO2212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE PAULA E SILVA OAB - 204.387.371-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000072-05.2020.8.11.0028. 

REPRESENTANTE: RUBENS GONCALVES PEREIRA REPRESENTANTE: 

JOAO DE PAULA E SILVA VISTOS, Trata-se de uma CONTESTAÇÃO 

proposta por JOÃO DE PAULA E SILVA e ESTELITA MARZANO DA SILVA. 

A ação principal distribuída sob o n° 1002138-89.2019.8.11.0028. É o 

breve relatório. Decido. Neste sentido, diante do pedido formulado pelo 

autor, em face à CONTESTAÇÃO, observa que a presente demanda foi 

distribuído sob autos apartados, sendo necessário a extinção. A 

contestação nas Ações Possessórias deve proceder nos mesmo autos, 

sendo desnecessário a distribuição sob outro código/apartados. Isso 

posto, com fundamento no artigo 485, I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Junte-se 

a contestação nos autos principais. Transitada em julgado a presente 

sentença, após, procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-58.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000353-58.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:PEDROSA 

MENDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 22/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-83.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000222-83.2020.8.11.0028. AUTOR: MANOEL JOSE DA SILVA REU: 

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

DESPACHO VISTOS, Verifica-se que a procuração juntada pelo patrono 

está em desacordo com a legislação vigente. Dessa forma, nos termos do 

art. 321 do CPC, Intime-se o autor para que, no prazo de 15 dias, acoste 

aos autos procuração por instrumento público, tendo em vista que a parte 

autora é analfabeta. Aliado a isso, a declaração de residência não está 

sequer assinada pela parte. Após, conclusos para análise do pedido de 

tutela antecipada. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010869-23.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANETE GOMES DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO VISTOS, Verifica-se a ID 

20544388 que o reclamado apresentou contrarrazões aos Embargos de 

Declaração já sentenciados. De outro norte, a decisão de ID 20451308 

determinou a intimação do reclamado quanto a sentença dos embargos de 

declaração. Isso porque, os embargos de declaração opostos pela 

reclamante, não possuíam efeito infringente, razão pela qual, o feito foi 

sentenciado sem manifestação do Reclamado. Entretanto, a partir da 

prolação da sentença de embargos, passou a correr o prazo recursal do 

Reclamado, o qual fora devidamente devolvido ao Reclamado na decisão 

de ID 20451308. Ocorre que o reclamado apresentou contrarrazões aos 

embargos já sentenciados e sem efeitos infringentes, motivo pelo qual, 

DEIXO de analisa-los. Ademais, considerando o comparecimento 

espontâneo do Reclamado, não havendo juntada de recurso inominado, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, ao arquivo com baixas. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8017132-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TOMAZ DE REZENDE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON BETTANIN DE BARROS OAB - MT7901-O (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8017132-08.2016.8.11.0028. EXEQUENTE: SEBASTIAO TOMAZ DE 

REZENDE - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE POCONE VISTOS, 

Considerando que se trata de execução de título extrajudicial, INDEFIRO o 

pedido de ID 26229166, uma vez que no procedimento de execução não 

há que se falar em revelia ou prolação de sentença de mérito. Dito isso, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção, tendo em vista que já fora intimado 

anteriormente com a mesma finalidade. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010129-70.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA ARRUDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO FERREIRA GOMES FILHO OAB - MT4330-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010129-70.2014.8.11.0028. EXEQUENTE: MARIA BENEDITA DE SOUZA 

ARRUDA - ME EXECUTADO: REGINALDO JOSE GUIMARAES VISTOS, No 

que tange ao pedido de atualização do débito, INDEFIRO o pedido, uma vez 

que cabe a parte exequente a juntada do memorial de cálculo exequendo, 

conforme exigido pelo art. 524 do CPC. Assim, intime-se a exequente para 

apresentar cálculo atualizado no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

No que tange ao pedido de alvará, certifique se o requerido ou seu 

procurador foi devidamente intimado do Bacen. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-03.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO LEOVEGILDO DE ANDRADE (REQUERIDO)

CARMINDO DE TAL (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILDA DE ANDRADE BORGES OAB - RJ0120094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KACELI SILVA GAHYVA (RECORRIDO)

KACELI SILVA GAHYVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010041-03.2012.8.11.0028. RECORRENTE: CARMINDO DE TAL 

REQUERIDO: CARMINDO LEOVEGILDO DE ANDRADE RECORRIDO: KACELI 

SILVA GAHYVA REQUERIDO: KACELI SILVA GAHYVA VISTOS, 

Considerando que a intimação acerca do Acórdão é feito pela 2ª Instância, 

aliado ao fato de que o trânsito em julgado não foi certificado no juízo a 

quo, este juízo é totalmente incompetente para analisar o referido pedido. 

Por tal motivo, DEIXO de analisar a petição de ID 27230843. Não havendo 

requerimentos, ao arquivo com baixas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-92.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CONCEICAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1002196-92.2019.8.11.0028. REQUERENTE: GRACIELE CONCEICAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA 

DESPACHO VISTOS, Defiro o prazo pleiteado pela parte autora para 

apresentar novo endereço do requerido, sendo o prazo de 05 dias, sob 
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pena de extinção. Com a juntada, designe-se nova data para audiência de 

conciliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000276-49.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BARCELO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUZIMAR CESAR GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000276-49.2020.8.11.0028. EXEQUENTE: JEAN BARCELO FERREIRA 

EXECUTADO: JUZIMAR CESAR GONCALVES DESPACHO VISTOS, 1 – 

RECEBO a petição inicial e seus documentos. 2 – EXPEÇA-SE mandado de 

execução, devendo o executado ser citado para efetuar o pagamento em 

03 (três) dias, do valor principal. 3 – Em caso de não pagamento, o Oficial 

de Justiça deverá efetuar a penhora e avaliação do objeto da penhora e, 

em ato continuo, intimar o executado. 4 – Efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, intimando-se o devedor a comparecer ao ato 

conciliatório, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX, da Lei 

9.099/95), por escrito ou verbalmente. 5 – Caso o Oficial de Justiça não 

encontre o devedor ou não encontre bens penhoráveis, INTIME-SE o 

exeqüente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 6 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013990-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8013990-59.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO CACIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Procedam as alterações necessárias. 

Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do 

CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da 

multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA EUCARIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA MARIA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000571-91.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CLEIDINEIA EUCARIS DA 

COSTA REQUERIDO: CREUSA MARIA DE MORAES VISTOS, Considerando 

a necessidade de reunir o maior conjunto probatório possível, a fim de 

obter elementos contundentes ao julgamento da ação, aliado ao fato de 

que o caso em análise demanda, principalmente, prova testemunhal, 

DEFIRO o pedido de ambas as partes, sendo estas responsáveis pela 

intimação de suas respectivas testemunhas. Encaminhem-se os autos a 

Juíza Leiga para designação da data da audiência. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-58.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000353-58.2020.8.11.0028. REQUERENTE: PEDROSA MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS, 

Verifica-se a ausência de documento essencial ao prosseguimento da 

demanda. Assim, tendo em vista que a reclamante é analfabeta, intime-se 

para juntar procuração por instrumento público ou a rogo, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-43.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA CRISTINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000354-43.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:NIVEA CRISTINA 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 22/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011001-51.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACIL COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8011001-51.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ODENIL DO CARMO DE 

SOUZA REQUERIDO: FACIL COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP DECISÃO 

VISTOS, Considerando que o recurso já foi recebido, cabe a Turma 

Recursal analisar o pedido referente ao modo em que o recurso foi 

recebido, já que esgotou a jurisdição do presente juízo. Remeta-se ao 

Turma Recursal com nossas homenagens. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002262-72.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE ANDRADE BOSCARDIN (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT17994-O (ADVOGADO(A))

MIRELA SOUZA DE BRITO OAB - MT17230/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES (EMBARGADO)

CARLOS MARQUES DO AMARAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002262-72.2019.8.11.0028. EMBARGANTE: JOAO FRANCISCO DE 

ANDRADE BOSCARDIN EMBARGADO: ROBERTO ANTONIO VAZ 

GUIMARAES, CARLOS MARQUES DO AMARAL DECISÃO VISTOS, 

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por JOÃO FRANCISCO DE 

ANDRADE BOSCARDIN em face de CARLOS MARQUES DO AMARAL. 

Apense aos autos de nº 8010568-47.2015.811.0028. Na inicial, o 

Embargante alega ser proprietário do imóvel denominado Fazenda 

Piranema, no município de Poconé/MT. Sustenta que tomou conhecimento 

da existência de mandado de avaliação do seu bem para fins de penhora. 

Em sede de tutela de urgência, o embargante pleiteia o cancelamento da 

avaliação, até julgamento definitivo dos embargos. É o relatório 

necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, insta salientar que os 

Embargos de Terceiro adotam as regras dos artigos 674 a 681 do Código 

de Processo Civil/2015. Os Embargos de Terceiro tratam-se de uma ação 

de conhecimento, constitutiva negativa, cuja finalidade é livrar o bem ou 

direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe 

foi injustamente imposta em processo de que não faz parte, sobre os 

quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. A Embargante 

pretende obter a liberação de bens ou direito indevidamente constrito, 

consoante artigo 674 do CPC, a saber: “Art. 674. Quem, não sendo parte 

no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 

possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, 

poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos 

de terceiro.” Mais adiante, o artigo 678, do mesmo diploma processual, 

dispõe o seguinte: “A decisão que reconhecer suficientemente provado o 

domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas 

sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou 

a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. 

No caso dos autos, o Embargante logrou êxito em comprovar a ameaça de 

constrição ao imóvel, bem como apresentou escritura de compra e venda 

lavrada em cartório. É de se ressaltar que se trata de embargos de 

terceiro preventivo, calcado na suposta ameaça de constrição de bens do 

embargante. Dos documentos acostados aos autos e fatos narrados pelo 

Embargante, verifica-se presente o periculum in mora necessário para o 

deferimento da tutela de urgência, notadamente porque o embargante 

demonstrou a concreta ameaça de constrição ilegal de seus bens ante a 

determinação de avaliação do imóvel em ação que tramita perante o 

Juizado Especial. Com estas considerações, DEFIRO o pedido do 

embargante uma vez que presentes os requisitos necessários, na forma 

do art. 677 do CPC/2015, a fim de determinar o CANCELAMENTO da 

avaliação do imóvel determinada na ação nº 8010568-47.2015.811.0028, 

até julgamento definitivo destes embargos. CITE-SE o Embargado para, 

querendo, contestar a ação na forma do art. 679 constando as 

advertências dos arts. 307 e 334, todos do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001006-31.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILHA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1001006-31.2018.8.11.0028. REQUERENTE: PETRONILHA APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO VISTOS, Trata-se de Pedido de Chamamento do 

Feito a Ordem para anular a publicação da sentença proferida por este 

juízo pela ausência da intimação da requerida, ENERGISA S/A. Após 

minuciosa análise dos autos, verifica-se que o requerido assiste razão. 

Isso porque, não houve publicação da sentença via DJe, apenas do 

despacho para cumprimento de sentença, tornando cabível o deferimento 

do pedido da parte reclamada. Sob essa ótica, a não observância dos 

atos de publicação acarreta prejuízo à parte e, por consequência, nulidade 

do ato processual. Dispõe o art.280 do CPC que “As citações e as 

intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições 

legais”. Dessa forma, uma vez que ausente a intimação válida da sentença 

proferida, já que o requerido não foi intimado para tanto, o ato este 

torna-se nulo. Posto isto, acolho o pedido para DECLARAR nula tão 

somente a intimação da sentença, devendo ser restituído a parte requerida 

o prazo recursal, bem como do pagamento voluntário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARQUES DO AMARAL - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010047-68.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ROBERTO ANTONIO VAZ 

GUIMARAES REQUERIDO: CARLOS MARQUES DO AMARAL - EPP 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de pedido de reconsideração quanto ao 

deferimento da adjudicação do bem avaliado e penhorado, em que o 

requerente pleiteia apenas adjudicação parcial, uma vez que o montante 

da dívida é muito inferior ao valor do imóvel. Requer a adjudicação de 

somente 6,5 hectares, isto é, 9,3% da área total. Pois bem. A adjudicação 

se trata de um ato judicial em que há a transferência da propriedade e 

posse de um bem, sendo que, no caso da adjudicação compulsória é 

expropriado o bem do executado a fim de dar adimplemento de uma 

obrigação. No caso em comento, verifica-se que o exequente pretende a 

transferência de parte do imóvel. Ocorre que, não se trata de bem 

facilmente divisível, uma vez que este juízo não pode deferir a adjudicação 

de parte indeterminada do imóvel, sob o risco de criar um conflito grave de 

terra. Assim, seria necessária a individualização da porção de terra que o 

exequente pretende adjudicar, a fim de evitar confusão patrimonial. 

Contudo, tal medida dependeria de produção de prova complexa, qual 

seja, o georreferenciamento, feito por meio de profissional específico, se 

tratando de prova pericial técnica, bem como autorização do executado 

para adentrar ao imóvel e aferir determinada porção de terra ao 

exequente. Dessa forma, o feito demandaria complexidade incompatível 

com o procedimento dos juizados especiais. Quanto a alegação da 

existência de outros débitos os quais são objetos de execução com as 

mesmas partes, anoto que o valor total ultrapassa o teto definido pela Lei 

9.099/95, portanto, não podem ser executados conjuntamente. Com tais 

considerações, INDEFIRO o pedido de adjudicação parcial. Intime-se o 

exequente para dar prosseguimento ao processo no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-30.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA GONCALINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001450-30.2019.8.11.0028. REQUERENTE: VALDA GONCALINA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A SENTENÇA Vistos, Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BMG S/A contra a 

sentença proferida nestes autos. Sustenta o embargante que a ação foi 

julgada extinta, entretanto, deixou de pronunciar quanto a tutela 

antecipada deferida. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a 

omissão. É o relatório. Fundamento e decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo. Os embargos 

merecem acolhimento. Isto porque ao que se vê dos autos, o julgamento 

proferido deixou de analisar a tutela antecipada deferida em favor da parte 

autora. Considerando que o feito foi extinto em razão da complexidade da 

causa, a tutela deve ser revogada até eventual protocolo de nova ação. 

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos para reconhecer a 

omissão da sentença e, consequentemente, retificá-la fazendo constar a 

REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA concedida à ID 22367506. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos. Katia Rodrigues Oliveira Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IDINIL RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002255-80.2019.8.11.0028. REQUERENTE: IDINIL RODRIGUES DA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de 

Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de 

Urgência proposta por IDINIL RODRIGUES DA CUNHA. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. Assim, o pedido de 

desistência do advogado da parte autora não merece prosperar. A parte 

requerida compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000669-08.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LUZIANO OLIVEIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: CLARO S.A. SENTENÇA VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação Declaratória c/c Reparação por Dano Moral proposta por 

LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA. A parte requerente protocolou pedido de 

desistência da presente ação à ID 28684057. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-35.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA CRISTINA DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002064-35.2019.8.11.0028. REQUERENTE: EDMARA CRISTINA DA SILVA 

DUARTE REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

em Decorrência de Ato Ilícito proposta por EDMARA CRISTINA DA SILVA. 

A parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. Cumpre salientar que o patrono da parte reclamante protocolou 

pedido para juntada de justificativa em 10 dias, contudo, até o momento 

não o fez, sendo que tal fato não autoriza a redesignação do ato, ante a 

imprescindibilidade da presença da parte. Não houve sequer 

apresentação de justificativa par ausência no ato da audiência ou pedido 

feito com antecedência. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-65.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE BARROS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002062-65.2019.8.11.0028. REQUERENTE: PATRICIA DE BARROS PINTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em 

Decorrência de Ato Ilícito proposta por PATRICIA DE BARROS PINTO. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 
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demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. Cumpre salientar que o patrono da parte reclamante protocolou 

pedido para juntada de justificativa em 10 dias, contudo, até o momento 

não o fez, sendo que tal fato não autoriza a redesignação do ato, ante a 

imprescindibilidade da presença da parte. Não houve sequer 

apresentação de justificativa par ausência no ato da audiência ou pedido 

feito com antecedência. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-43.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCEMIR GEYDSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002057-43.2019.8.11.0028. REQUERENTE: GLAUCEMIR GEYDSON 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

em Decorrência de Ato Ilícito proposta por GLAUCEMIR GEYDSON 

RODRIGUES. A parte requerente, devidamente intimada através de seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. Cumpre salientar que o patrono da parte 

reclamante protocolou pedido para juntada de justificativa em 10 dias, 

contudo, até o momento não o fez, sendo que tal fato não autoriza a 

redesignação do ato, ante a imprescindibilidade da presença da parte. Não 

houve sequer apresentação de justificativa par ausência no ato da 

audiência ou pedido feito com antecedência. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-69.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002107-69.2019.8.11.0028. REQUERENTE: VANDERLEI MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por VANDERLEI MARQUES DA SILVA. A parte 

requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, 

dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte 

requerida compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-45.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002128-45.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ADEMILSON DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por ADEMILSON DA SILVA ARAUJO. A parte 

requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, 

dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte 

requerida compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002134-52.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON IGOR DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002134-52.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JEFFERSON IGOR DE 

CAMPOS ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por JEFFERSON HIGGOR DE 

CAMPOS ARRUDA. A parte requerente, devidamente intimada através de 

seu advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001479-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001479-80.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSEFA TEREZA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: CLARO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Reclamação Cível com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por 

Danos Morais proposta por JOSEFA TEREZA DA CONCEIÇÃO. A parte 

requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, 

dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte 

requerida compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95, por consequência REVOGO pedido liminar deferida. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-72.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIANA MARIA HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001486-72.2019.8.11.0028. REQUERENTE: PAULIANA MARIA HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. SENTENÇA VISTOS, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Reclamação Cível com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por 

Danos Morais proposta por PAULIANA MARIA HENRIQUE DA SILVA. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-92.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE MARIA ULTRAMARI BENEDITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002002-92.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LILIANE MARIA ULTRAMARI 

BENEDITO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA VISTOS, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com 

Indenização por Danos Morais proposta por LILIANE MARIA ULTRAMARI 

BENEDITO. A parte requerente, devidamente intimada através de seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOATAN LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002063-50.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOATAN LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por JOATAN LOPES DA SILVA. A parte requerente 

protocolou pedido de desistência da presente ação à ID 28226605. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS RONDON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001303-04.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ELIZANGELA DOS SANTOS 

RONDON DE OLIVEIRA REQUERIDO: CELEBRE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA - ME SENTENÇA VISTOS, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por ELIZANGELA DOS SANTOS 

RONDON DE OLIVEIRA. Insurge o requerente contra sentença de 

contumácia que deixou de analisar o comparecimento da autora em 

audiência de conciliação anteriormente designada. É o relatório. Decido. 

Como cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante 

o disposto no art.1.022 do CPC. Ocorre que, da análise minuciosa dos 

autos, verifica-se que os argumentos do embargante merecem prosperar. 

Isso porque, consta nos autos a realização de duas conciliações, sendo 

que no termo de ID consta a presença da reclamante. Portanto, a autora 
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compareceu a audiência de conciliação. Com tais considerações, 

ACOLHO os embargos de declaração, o que faço para ANULAR A 

SENTENÇA DE ID 27988155. Considerando que o AR consta ausência do 

reclamado, intime-se a reclamante para apresentar novo endereço no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24938 Nr: 494-97.2015.811.0019

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezenildo Antonio de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 CERTIFICO, diante do lapso temporal de sete meses que os autos 

encontram-se em carga com a procuradoria do município, procedo seu 

retorno pelo sistema, remetendo-o conlcusos para deliberações.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000183-16.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARCHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENI MARCHETI DE AZEVEDO OAB - MT22576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000183-16.2020.8.11.0019 Assunto: [Títulos de 

Crédito] Autor: INES MARCHETTI Requerido: Vistos. Trata-se de pedido de 

Alvará Judicial, proposta por INÊS MARCHETI DE AZEVEDO, devidamente 

qualificada nos autos, visando a autorizar para a liberação do saque do 

valor referente ao resíduo do PASEP. Os autos foram remetidos à 

conclusão para fins de deliberação do recebimento da inicial sem 

adiantamento de custas e despesas processuais. Posto isso, importa 

transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15, in verbis: “(omissis) § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Com efeito, 

em razão da parte requerente ter acostado holerite, no qual consta que ela 

é servidora pública estadual aposentada, recebendo o valor mensal no 

total de R$ 7.542,11 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e onze 

centavos), assim, tem-se, em um primeiro momento, elementos que 

demonstram a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. Por fim, DETERMINO A INTIMAÇÃO da autora para que EMENDE 

A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia de 

declaração de imposto de renda e/ou outros documentos hábeis em 

comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas e 

despesas processuais, sob pena do indeferimento da petição inicial e 

consequente cancelamento da distribuição, com fulcro no que dispõe o 

Código de Processo Civil, art. 290. Após decorrido o aludido prazo, com ou 

sem manifestação da parte autora, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 3 de março de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000181-46.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LISETE MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 1000181-46.2020.8.11.0019. 

REQUERENTE: LISETE MARQUES DOS SANTOS, ANTONIO MARQUES DOS 

SANTOS Vistos. Cuida-se de Ação de Divórcio Consensual de LISETE 

MARQUES DOS SANTOS e ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial que os requerentes 

contraíram matrimônio em 17/11/1988, conforme certidão de casamento 

acostada na inicial, sob o regime de Comunhão Universal de Bens. Alegam 

que a vida em comum se tornou incompatível, tendo os requerentes optado 

pelo divórcio consensual. Ainda, relatam que possuem 2 (dois) filhos, 

ambos maiores e capazes, entretanto as partes decidiram que vão 

continuar contribuindo financeiramente com a filha Daniela Marques dos 

Santos, no valor mensal de R$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais), 

sendo que cada um pagará o valor de R$ 755,00 (setecentos e cinquenta 

e cinco reais), além das despesas extraordinárias que também serão 

divididas entre as partes. Em relação ao patrimônio em comum do casal, 

restou apenas um imóvel, que ficará com a requerente Sra. Lisete 

Marques dos Santos. A requerente optou em permanecer com o nome de 

casada. Por fim, os requerentes afirmam não terem interesse em 

alimentos, uma vez que ambos possuem condições de prover seu 

sustento. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando o mérito da ação, entendo 

que a pretensão dos requerentes merece guarida, senão vejamos. A 

Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: “§ 6º o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.” Ora, pela leitura do 

novel dispositivo constitucional transcrito, observa-se que doravante, para 

a dissolução do vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi 

suprimida a exigência de prazo de separação de fato e afigura-se 

desnecessária a aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo). Face às 

considerações aduzidas e, de acordo com o ordenamento jurídico em 

vigor, o único fundamento para a decretação do divórcio é a falência 

afetiva da relação conjugal. “In Casu”, tal requisito restou devidamente 

comprovado, posto que ambos os cônjuges afirmaram o fim da relação e 

manifestaram de forma consensual a pretensão em dissolver o vínculo 

matrimonial. Consigne que do acordo entabulado pelas partes não restam 

quaisquer indícios de burla à legislação ou causação de danos aos 

interessados ou a terceiros. Desta feita, a decretação do divórcio é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado 

pelas partes, e assim, DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que resulta 

na dissolução do vínculo matrimonial, em consonância com o parecer do 

Ministério Público, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o Processo com Resolução do Mérito, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

referido ofício ao Cartório de Registro Civil competente, para a devida 

averbação. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Custas remanescentes pelos requerentes. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Às Providências. Porto dos Gaúchos/MT, 3 de março de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000452-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

OFÍCIOS EXPEDIDOS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000415-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

OFÍCIOS EXPEDIDOS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000414-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

OFÍCIOS EXPEDIDOS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000412-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES DIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

OFÍCIOS EXPEDIDOS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000340-63.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUZA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000340-63.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA EDILEUZA DE FRANCA REU: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Ponderando a alegação de pobreza nos autos, 

defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade 

de revogação. Em que pese o pedido expresso da parte autora pela não 

realização da audiência de conciliação, atenta aos preceitos do Código de 

Processo Civil, especialmente o que dispõe o art. 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 01 de abril de 2020, às 16h00min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 

do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será 

citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 6 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 56374 Nr: 1224-85.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA MORIGI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 58659 Nr: 2563-79.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc;

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (ref. 51).

 Na sequência, apesar de devidamente intimado para impugnar, o INSS 

tomou ciência e quedou-se inerte (ref. 59 e 60).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente e 

determino a expedição do competente RPV, devendo as partes serem 

intimadas para ciência do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 

da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 59196 Nr: 2856-49.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusina Marinho Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genis Souza da Hora - 

OAB:19833, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do CPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 70563 Nr: 3747-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc;

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (ref. 76).

Intimado, o INSS impugnou alegando excesso execução (ref. 84).

Após, a parte autora concordou com os valores apresentados pela 

autarquia ré em sede de impugnação (ref. 90).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de ref. 84 e determino a expedição 

do competente RPV, devendo as partes serem intimadas para ciência do 

teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 

do Conselho da Justiça Federal.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 87499 Nr: 7777-80.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Pereira dos Santos, Vulgo "Batista"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (ref.102).

Intimado, o INSS impugnou alegando excesso execução (ref.119).

Após, a parte autora concordou com os valores apresentados pela 

autarquia ré em sede de impugnação (ref.121).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de ref. 119 e determino a expedição 

do competente RPV, devendo as partes serem intimadas para ciência do 

teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 

do Conselho da Justiça Federal.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-64.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALDAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000327-64.2020.8.11.0059. 

AUTOR: RODRIGO CALDAS DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Outrossim, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita a requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que é notório 

o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta 

Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil 

perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Procuradores do INSS. Portanto, CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 

do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 

(dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Porto Alegre do Norte/MT, 6 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000340-63.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUZA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000340-63.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA EDILEUZA DE FRANCA REU: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Ponderando a alegação de pobreza nos autos, 

defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade 

de revogação. Em que pese o pedido expresso da parte autora pela não 

realização da audiência de conciliação, atenta aos preceitos do Código de 

Processo Civil, especialmente o que dispõe o art. 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 01 de abril de 2020, às 16h00min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 

do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será 

citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 6 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000309-43.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 
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ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000309-43.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: LORENA SANTOS ALVES EXECUTADO: WOSCHIGTON 

SANTIAGO DE SA Vistos, etc. Intime-se o subscritor da inicial, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de regularizar o polo 

ativo da ação, tendo em vista que nos casos de execução, deverá figurar 

no polo ativo o beneficiário dos alimentos. Intime-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte - MT, 05 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000289-52.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDES ARAUJO MAGALHAES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

REGINALDO JUNIOR RIBEIRO SOUSA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000289-52.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): IVONEIDES ARAUJO MAGALHAES VIEIRA REU: AGENCIA 

GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO, REGINALDO JUNIOR RIBEIRO SOUSA Vistos. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por IVONEIDES ARAÚJO 

MAGALHÃES VIEIRA em face de AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 

OBRAS – AGETOP GO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

GOIÁS – DETRAN GO e REGINALDO JUNIOR RIBEIRO DE SOUSA. 

Preliminarmente, pugna a autora pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Pois bem. Como se sabe, para a concessão 

da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida que se impõe exigir a 

declaração de pobreza e a efetiva comprovação da insuficiência 

financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica qualquer 

documento que se preste a tal prova. O artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em 

dizer que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A presunção de veracidade da 

alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo mediante 

indícios nos autos em sentido contrário. Embora a autora tenha pleiteado o 

benefício não trouxe aos autos prova apta a demonstrar a alegada 

ausência de recursos. Apenas declaração dos últimos três impostos de 

renda como isenta. De outra parte, os elementos dos autos indicam o 

contrário. Isso porque o objeto em litígio é a clonagem da placa do veículo 

da autora, qual seja, um Hyundai HB20X ,1.6ª, Style, RENAVAM 

01155335411, CHASSI 9BHBG51DBKP915902, cor branca, ano 

2018/2019, e tal veículo, segundo consulta feita à tabela Fipe, custa em 

média R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando a 

mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF 

e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instrua o feito com cópia do Certificado de Cadastro 

do Imóvel Rural, com identificação da atividade explorada e/ou registro do 

INDEA/MT referente ao quantitativo de bovinos de sua propriedade, ou, 

ainda, outro documento que seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, 

recolha as taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à 

causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 06 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000324-12.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA SILVA PADILHA (EXEQUENTE)

VERDIER DIAS PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000324-12.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: VERDIER DIAS PADILHA, ELZA MARIA DA SILVA PADILHA 

EXECUTADO: JOSE HUMBERTO FERREIRA Vistos. Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial proposta por VERDIER DIAS PADILHA e ELZA MARIA 

DA SILVA PADILHA em face de JOSÉ HUMBERTO FERREIRA. 

Preliminarmente, pugnam os exequentes pela concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Pois bem. Como se sabe, para a 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida que se 

impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova. O artigo 5.º, LXXIV, da CF 

é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo 

mediante indícios nos autos em sentido contrário. Embora os exequentes 

tenham pleiteado o benefício não trouxeram aos autos prova apta a 

demonstrar a alegada ausência de recursos. Apenas uma cópia do 

extrato bancário de uma conta sem movimentação financeira. De outra 

parte, os elementos dos autos indicam o contrário. Isso porque o objeto em 

litígio é o título executivo referente à cessão de imóvel rural com área de 

169,4 hectares, que os exequentes afirmam ter cedido o direito 

possessório ao executado pelo valor de R$850.000,00 (oitocentos e 

cinquenta mil reais), sendo que desse montante já receberam 

R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) mais o valor 200 

(duzentos) bezerros. Ora, somente em casos excepcionais deve ser 

deferido o benefício pleiteado, não bastando a mera afirmação ou simples 

pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta 

de condições econômicas para o pagamento das custas processuais, 

conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 

2.º, do CPC, intimem-se os exequentes parte que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruam o feito com as três últimas declarações de imposto de 

renda, bem como cópia do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, com 

identificação da atividade explorada e/ou registro do INDEA/MT referente 

ao quantitativo de bovinos de sua propriedade, ou, ainda, outro documento 

que seja útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência 

Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas 

processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo 

mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 05 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002223-79.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002223-79.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: DANILO SILVA LIBERAL REQUERIDO: NUBIA CIRQUEIRA 

MEDRADO Decisão Vistos, etc. Trata-se de ação de regulamentação de 

visitas com pedido de tutela antecipada e revisão de alimentos da infante 

ANNA CLARA MEDRADO SILVA, representada por sua genitora, NÚBIA 

CERQUEIRA MEDRADO, ajuizada por DANILO SILVA LIBERAL, todos 

qualificados nos autos. Sustenta, em síntese, que quando a menor 

nasceu, foi entabulado acordo extrajudicial em que o requerente se 

comprometeu a pagar o valor de R$300,00 (trezentos reais) a título de 

pensão alimentícia. Ocorre que, por estar atualmente desempregado e ter 

constituído nova família, não possui mais recursos suficientes para 

continuar arcando com tal valor, razão pela qual requer a redução dos 

alimentos para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente. Quanto às 
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visitas, assevera que nunca houve regulamentação, de modo que não vê 

a filha, que atualmente tem 04 (quatro) anos de idade, desde os 08 (oito) 

meses de vida, pois é impedido pela genitora de visitar a criança. Assim, 

entendendo presentes os requisitos, pede liminarmente pela concessão de 

tutela provisória de urgência para fixação do direito de visitas. Instado, o 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente a concessão da tutela de 

urgência. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. 

Decido. Depreende-se dos autos que a guarda da menor está sendo 

exercida de maneira unilateral pela genitora, que supostamente impede 

que o genitor cumpra com o seu papel de pai. Assim, trata-se de pedido 

liminar em que o genitor requer a regulamentação das visitas. Para o 

deferimento de medida liminar mister o fumus boni juris e o periculum in 

mora. O direito de visitas - garantido em interesse maior dos filhos - 

merece ser regulamentado por ser direito do Requerido - encontra-se 

albergado no artigo 1589 do Novo Código Civil. Tal direito somente pode 

ser reprimido ou suprimido temporariamente em situações excepcionais, 

quando as visitas estiverem sendo comprovadamente nocivas aos filhos, 

o que não se depreende no presente caso. Presente o fumus boni juris. 

Outrossim, de salutar importância para o desenvolvimento da criança a 

presença do ente paterno, que se vê privado de um direito assegurado 

por lei. Configurado o periculum in mora. Presentes ambos os requisitos, 

defiro a liminar vindicada. Isso posto, ACOLHO O PEDIDO LIMINAR, 

devidamente exposto na peça exordial dos presentes autos, para isso: 

DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, por 

sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do CPC. FIXO, 

liminarmente, o direito de visitas em favor do autor na forma em que fora 

requerida, qual seja: a) A criança ficará com o pai em finais de semana 

alternados, passando um final de semana com o requerente e um com a 

requerida, devendo o requerido informar a genitora caso pretenda se 

ausentar da comarca com a criança; b) A criança passará o dia dos pais 

com o requerente; c) As festividades de natal e ano novo serão divididas 

alternadamente entre os pais, sendo que no primeiro ano (2020) o natal 

será com o requerente e o ano novo com a requerida; DETERMINO com 

URGÊNCIA a realização do ESTUDO PSICOSSOCIAL do presente caso, 

pela equipe multidisciplinar, enviando a este Juízo o devido Relatório. 

DETERMINO, ainda, com URGÊNCIA a visita do Conselho Tutelar a 

residência da autora para esclarecer a qualidade da relação da dela com a 

infante e se as condições em que ela está sendo criada são adequadas, 

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enviando a este 

Juízo o devido Relatório. OFICIEM-SE a respectiva Equipe Multidisciplinar e 

o respectivo Conselho Tutelar das ordens a eles destinadas. Por oportuno, 

nos termos do art. 334, do NCPC, designo audiência de conciliação, a ser 

realizada no dia 30 de abril de 2020, às 14h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso). CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência 

de Conciliação/mediação na data designada. INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa do seu defensor, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, 

do Novo CPC). DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça 

ou não compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias 

para oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data 

dessa audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344). INTIME-SE o Ministério 

Público para manifestar, conforme artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 03 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-87.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO RAMOS PACO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINALDA CARNEIRO LIMA OAB - MT27901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000319-87.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): DARIO RAMOS PACO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, determino que seja procedida a 

citação da autarquia requerida, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo, quesitos e 

indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a 

parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, 

bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, 

desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução 

nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, 

fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos 

honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades 

que tornam imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos 

médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, 

etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que apenas com a 

promessa de elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de 

médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas 

partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, 

para comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a 

ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; Após, 

determino que se expeça ofício à Equipe Multidisciplinar do Juízo para que, 

em 30 (trinta) dias a contar da intimação, realize estudo psicossocial junto 

à residência da parte autora, constando-se como objeto do estudo a 

análise quanto à hipossuficiência financeira alegada, bem como deverão 

ser respondidos os quesitos eventualmente apresentados pelas partes. 

Elaborados os laudos e encartados aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 04 de março 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000322-42.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENECIANA PAIVA SIRQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000322-42.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): GENECIANA PAIVA SIRQUEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. 

GENECIANA PAIVA SIRQUEIRA, devidamente qualificada, ajuizou Ação 

Previdenciária para concessão de aposentadoria por idade híbrida, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inicialmente, pleiteou a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a antecipação de 

tutela, a fim de ser-lhe concedido benefício assistencial, sob o argumento 

de que sempre desempenhou atividades de rurícola em regime de 

economia familiar, além de 129 (cento e vinte e nove) meses de exercício 

de contribuição previdenciária, e que estando preenchidos todos os 
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requisitos para o deferimento, fatalmente, a sentença será procedente. 

Junto com a inicial, juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. A 

tutela de urgência consistente na implantação do benefício previdenciário 

solicitado, ao menos neste momento processual, deve ser INDEFERIDO. É 

que a tutela pleiteada antecipadamente na inicial demanda a análise dos 

elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em 

juízo de certeza a ser proferido após a angularização processual e 

formação do contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que não 

restou demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, qualquer 

dado empírico mais concreto que tenha o condão de espelhar o efetivo 

desempenho de atividade rural e urbana do Requerente. Não se 

desconhece o fato de que o benefício pleiteado possui natureza alimentar. 

Porém, com a devida vênia ao nobre causídico, este simples fato, não tem, 

por si só, idoneidade suficiente para o deferimento do benefício. Caso 

fosse assim, todas as vezes em que se pleiteasse este tipo de benefício 

justificaria a concessão da tutela, independente do preenchimento dos 

requisitos previstos para a tutela de urgência, o que não se justificaria. 

Desta forma, ao menos a meu sentir, não existem evidências sobre o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que trata sobre a tutela de urgência. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor. Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 

(dez) dias. Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 05 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-06.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000305-06.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA SILVA BASTOS REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 5 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000297-29.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENILMA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000297-29.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: ALDENILMA PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos, diante 

dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. ALDENILMA PEREIRA DA COSTA, 

devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária para concessão da 

pensão por morte de segurado especial rural, em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Inicialmente, pleiteou a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, bem como concessão de tutela antecipada a fim de 

ser-lhe concedido o benefício assistencial pretendido, sob o argumento de 

que ela e seu falecido companheiro sempre desempenharam atividades de 

rurícola e requereu a concessão de tutela provisória de urgência. Junto 

com a inicial, juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. O pedido 

liminar consistente na implantação do benefício previdenciário solicitado, 

ao menos neste momento processual, deve ser INDEFERIDO. É que a tutela 

pleiteada antecipadamente na inicial demanda a análise dos elementos de 

prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em juízo de 

certeza a ser proferido após a angularização processual e formação do 

contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que não restou 

demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, qualquer dado 

empírico mais concreto que tenha o condão de espelhar o efetivo 

desempenho de atividade rural do falecido companheiro da Requerente. 

Desta forma, ao menos a meu sentir, não existem evidências sobre o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que trata sobre a tutela de urgência. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência 

formulado pela Autora. Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão 

da justiça gratuita à Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, sob pena das advertências a que faz menção o art. 344 

do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 

(dez) dias. Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 06 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-81.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA BENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para querendo apresentar impugnação 

à contestação, no prazo de 15 dias. Porto Alegre do Norte/MT,06/03/2020. 

RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-05.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE LIMA OLIVEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para impugnar à 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do 

Norte, 6 de março de 2020. Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000182-08.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. DA S. MOREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE 

OFICIAL DE JUSTIÇA Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a 

expedição e cumprimento do(s) mandado(s) expedido(s) nos autos, 

devendo as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de 

M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se 

tantas guias quantas necessárias para o cumprimento dos mandados 

conforme as localidades.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-19.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE SABINO SALVIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000330-19.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): QUEILIANE SABINO SALVIANO REU: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A Vistos, etc. Preliminarmente, útil se faz o analise do pedido de 

benefício da assistência judiciária gratuita pleiteada pela parte autora. Pois 

bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. A 

presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora o autor tenha pleiteado o benefício não 

trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada ausência de 

recursos. Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o 

benefício pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples pedido 

esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de 

condições econômicas para o pagamento das custas processuais, 

conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 

2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto de renda 

e/ou outro documento que seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, 

recolha as taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à 

causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, extinção do processo sem resolução 

de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 05 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 69656 Nr: 3259-81.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Satil Marcos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar o executado, mediante remessa dos autos 

para, querendo, impugnar o cumprimento da sentença, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 57211 Nr: 1690-79.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSE ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO SANTOS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sérgio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a 

parte autora, por intermédio de seu advogado, para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do (s) mandado (s) expedido (s) nos autos (Mandado de 

penhora, avaliação e Registro), devendo as guias serem emitidas junto ao 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 79423 Nr: 2672-25.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP SERVICO DE CNSTRUÇAO CIVIL LTDA, 
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DIOGO PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do retorno dos autos à 1ª Instância, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para que se manifeste sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 81880 Nr: 4125-55.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO EDUARDO PENTEADO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido contido ao andamento de referência 31 e para tanto 

determino seja expedido mandado de constatação, penhora e avaliação 

dos semoventes indicados pelo exequente, os quais se encontram 

apascentados na Fazenda Vale dos Sonhos, Porto Alegre do 

Norte-MT.Autorizo o uso de força policial, civil ou militar, se for necessária 

para cumprimento da diligência, ficando autorizado ao Meirinho retirar 

quaisquer obstáculos que entravem o cumprimento da decisão, inclusive 

arrombamento de portas e quebra de cadeados.Sendo positiva alguma 

das tentativas de penhora, intime-se o executado para que, querendo, 

oponha embargos, no prazo legal.Sendo negativa, intime-se o exequente 

para se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.No ensejo, determino a expedição de ofício ao INDEA a fim 

de que sejam obstadas quaisquer transferências de semovente registrado 

em nome do executado.Esclareço que os demais pedidos serão objeto de 

apreciação após o cumprimento das determinações acima exaradas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 97848 Nr: 1409-21.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES SILVA RIBEIRO, Valdison Barros 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a 

parte autora, por intermédio de seu advogado, para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do (s) mandado (s) a ser expedido (s) nos autos (Mandado 

de penhora, avaliação e Registro, no endereço mencionado, devendo as 

guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

no link : http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 97865 Nr: 1413-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCAS FERREIRA ARRUDA ME, Dorcas Ferreira 

Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, Willina Alves Leão - OAB:24037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a 

parte autora, por intermédio de seu advogado, para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do (s) mandado (s) a ser expedido (s) nos autos( Mandado 

de penhora e avaliação), no endereço mencionado, devendo as guias 

serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link 

: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 119609 Nr: 5005-76.2019.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poline da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusivan Pereira Luz, vulgo "Preguinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de terceiros interpostos por POLINE DA SILVA 

OLIVEIRA em face de DEUSIVAM PEREIRA LUZ, ambos qualificados nos 

autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte embargante 

não pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, tampouco 

jungiu ao caderno processual o comprovante de pagamento das custas 

judiciárias, consoante se infere da certidão do Distribuidor Judicial (folha 

17).

Dessa forma, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

embargante comprove o pagamentos das aludidas guias processuais, sob 

risco de cancelamento da distribuição.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 81880 Nr: 4125-55.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO EDUARDO PENTEADO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que junte aos 

autos o comprovante de pagamento de diligência de Oficial de Justiça, cuja 

guia deve ser emitida junto ao Site do Tribunal de Justiça, conforme a 

localidade para cumprimento do mandado a ser expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 119609 Nr: 5005-76.2019.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poline da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusivan Pereira Luz, vulgo "Preguinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 IMPULSIONAMENTO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DJE: "DESPACHO 

Vistos, etc.

 Trata-se de embargos de terceiros interpostos por POLINE DA SILVA 

OLIVEIRA em face de DEUSIVAM PEREIRA LUZ, ambos qualificados nos 

autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte embargante 

não pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, tampouco 

jungiu ao caderno processual o comprovante de pagamento das custas 

judiciárias, consoante se infere da certidão do Distribuidor Judicial (folha 

17).

Dessa forma, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

embargante comprove o pagamentos das aludidas guias processuais, sob 

risco de cancelamento da distribuição.

 Intime-se. Cumpra-se."
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 100676 Nr: 2876-35.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Douglas Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 Vistos.

 Tendo em vista o pedido de declaração de inépcia da denúncia, 

apresentado pela Defesa do Acusado em sede de Resposta à Acusação 

(ref. 36), dê-se vista ao Ministério Público Estadual para manifestação e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54306 Nr: 3601-63.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simeia Alves de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Vistos.

Primeiramente, esclareço que, este Magistrado, passou a responder pela 

3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, assim como 

pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, onde é Juiz Titular, estando 

ambas a uma distância de 130km, o que proporciona o deslocamento até 

esta Comarca tão somente uma vez por semana, quando deve-se priorizar 

as audiências de réus presos, júris e custódias.

Assim, por não verificar alternativa, REDESIGNO a audiência anteriormente 

aprazada nos presentes autos, para o dia 20/08/2020 às 15h00min 

(horário de Cuiabá/MT).

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público Estadual e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 121660 Nr: 6128-12.2019.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilto da Silva Fraga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência para realização do interrogatório do Réu para o dia 

03/08/2020, às 13h00min (horário de Cuiabá/MT).

 Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000266-86.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, em Despacho proferido em id. 

29911651, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de sua Advogada, para emendar a inicial juntando cópias legíveis 

dos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da Decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000320-52.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, em Decisão proferida em Id. 

29952021, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado, para emendar a inicial a fim de colacionar aos 

autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000364-08.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. (EXEQUENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

M. B. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000364-08.2019.8.11.0098. 

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARLI BEZERRA DA SILVA, J. L.B.J EXECUTADO: JANDER LUIS DE 

JESUS 1. Vistos. 2. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto 

processual da menor Julia Lohaine Bezerra de Jesus, neste ato 

representada por sua genitora Marli Bezerra da Silva em desfavor de 

Jander Luiz de Jesus. 3. Em ID 29403258 consta manifestação ministerial 

pugnando pela extinção do feito, tendo em vista que o executado adimpliu 

com a dívida alimentar, conforma certidão de ID 29403260. 4. É o sucinto 

relato. 5. Decido. 6. Conforme manifestação em ID 29403258 é possível 

observar que o devedor adimpliu a obrigação. Desta forma, conclui-se, a 

toda evidência, inexistir débito remanescente. 7. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito alimentar, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 8. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita. 9. 

Vistas ao Ministério Público. 10. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias. 11. Publique-se. 12. 

Intime-se. 13. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 06 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000364-08.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. (EXEQUENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

M. B. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000364-08.2019.8.11.0098. 

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARLI BEZERRA DA SILVA, J. L.B.J EXECUTADO: JANDER LUIS DE 

JESUS 1. Vistos. 2. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto 

processual da menor Julia Lohaine Bezerra de Jesus, neste ato 

representada por sua genitora Marli Bezerra da Silva em desfavor de 

Jander Luiz de Jesus. 3. Em ID 29403258 consta manifestação ministerial 
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pugnando pela extinção do feito, tendo em vista que o executado adimpliu 

com a dívida alimentar, conforma certidão de ID 29403260. 4. É o sucinto 

relato. 5. Decido. 6. Conforme manifestação em ID 29403258 é possível 

observar que o devedor adimpliu a obrigação. Desta forma, conclui-se, a 

toda evidência, inexistir débito remanescente. 7. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito alimentar, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 8. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita. 9. 

Vistas ao Ministério Público. 10. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias. 11. Publique-se. 12. 

Intime-se. 13. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 06 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000305-83.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REU)

Outros Interessados:

PATRICIA FRANCA ALVES OAB - 015.204.091-92 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1000305-83.2020.8.11.0098 Valor da 

causa: R$ 8.383,20 ESPÉCIE: [Alimentos, Fixação]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ALLANA MARIA ALVES 

SILVA Endereço: Rua Adalberto pagliuca, 18, Jaraguá, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: JEFFERSON 

BARBOSA DA SILVA Endereço: Fazenda Furna Linda,, km 04, rodovia 

Mirassol - Curvelândia, Zona Rural, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA CONSTITUÍDA, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 06/04/2020 Hora: 14:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PORTO ESPERIDIÃO, 6 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000276-67.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DA SILVA BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1000276-67.2019.8.11.0098 Valor da 

causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: NORIVAL DA SILVA BAPTISTA 

Endereço: Rua Samuel Redes, 353, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: 

RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 Andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 20031-205 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA CONSTITUÍDA, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 06/04/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PORTO ESPERIDIÃO, 6 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000148-81.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO AGUILAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 
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ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000148-81.2018.8.11.0098. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ADELINO AGUILAR 1. Vistos. 2. Cuida-se de Ação de Busca 

e Apreensão proposta pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA 

em face de Adelino Aguilar, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. 3. Distribuído os autos no dia 

26/12/2018. 4. É o sucinto relato. Decido. 5. Em ID 19571495, a parte 

autora declarou que o executado adimpliu sua obrigação de forma 

extrajudicial, razão pela qual requereu a extinção e o arquivamento do 

feito. 6. Ademais, o demandante pleiteou pela baixa da restrição no 

sistema RENAJUJD, possibilitando a transferência do veículo. 7. Ante o 

petitório, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 8. 

Condeno a parte exequente no pagamento de custas e despesas 

processuais, se houver. 9. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. 10. Publique-se. 11. Registre-se. 12. 

Intime-se. 13. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000148-81.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO AGUILAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000148-81.2018.8.11.0098. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ADELINO AGUILAR 1. Vistos. 2. Cuida-se de Ação de Busca 

e Apreensão proposta pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA 

em face de Adelino Aguilar, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. 3. Distribuído os autos no dia 

26/12/2018. 4. É o sucinto relato. Decido. 5. Em ID 19571495, a parte 

autora declarou que o executado adimpliu sua obrigação de forma 

extrajudicial, razão pela qual requereu a extinção e o arquivamento do 

feito. 6. Ademais, o demandante pleiteou pela baixa da restrição no 

sistema RENAJUJD, possibilitando a transferência do veículo. 7. Ante o 

petitório, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 8. 

Condeno a parte exequente no pagamento de custas e despesas 

processuais, se houver. 9. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. 10. Publique-se. 11. Registre-se. 12. 

Intime-se. 13. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 02 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000677-66.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000677-66.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 21.956,00 ESPÉCIE: [Rural 

(Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

DORALICE BORGES DE OLIVEIRA Endereço: Sitio São José, sn, 

Comunidade Bocaiuval, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido INTIMANDO(A): DORALICE BORGES DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento designada conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 10/07/2020 Hora: 15:45 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). PORTO ESPERIDIÃO, 6 de 

março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000555-53.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULOS DE SOUSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000555-53.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: TERTULOS DE SOUSA LIMA Endereço: SITIO 

BROTAS, COMUNIDADE SUCURI, ZONA RURAL, PORTO ESPERIDIÃO - MT 

- CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: Av. Vereador Enedino S Martins, 1249, Bairro 

Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 INTIMANDO(A): TERTULOS 

DE SOUSA LIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, para comparecer 

à audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 10/07/2020 
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Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). PORTO ESPERIDIÃO, 6 de 

março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000555-53.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULOS DE SOUSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000555-53.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: TERTULOS DE SOUSA LIMA Endereço: SITIO 

BROTAS, COMUNIDADE SUCURI, ZONA RURAL, PORTO ESPERIDIÃO - MT 

- CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: Av. Vereador Enedino S Martins, 1249, Bairro 

Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 INTIMANDO(A): TERTULOS 

DE SOUSA LIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA, para comparecer 

à audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 10/07/2020 

Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). PORTO ESPERIDIÃO, 6 de 

março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000035-59.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado, para impugnar a Contestação apresentada pelo Requerido, 

caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-54.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Impulsiono o feito, com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000625-70.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA GARCIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Impulsiono o feito, com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 
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prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-77.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS SANTANA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Impulsiono o feito, com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-10.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PORFIRIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Impulsiono o feito, com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000533-92.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. D. S. (AUTOR(A))

ANTONIO JARDIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILBERTO ALMEIDA SOBRINHO (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado, para manifestar quanto ao retorno do Mandado de Citação 

de id. 29364496, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 1113-52.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano da Silva Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391, 

Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258

 Autos: 1113-53.2013.811.0098

Código: 53040

Vistos.

1. Considerando o e-mail encaminhado pela perita designada o qual 

informou a designação de perícia neste juízo, determino o retorno dos 

autos à secretaria para o devido cumprimento.

2. Com a juntada do respectivo laudo, dê-se vistas às partes para 

manifestação.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intimem-se.

5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de março de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 1113-52.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano da Silva Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391, 

Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258

 Imulsiono os com a finalide de intimar vossa senhoria acerca da perícia 

designada para o dia 16/03/2020 a partir das 16h:45 min, na sala de 

audiências , do Fórum da Comarca de Porto Esperidião-MT.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000160-81.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

AGRITEC COM REP. E PREST. SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLICE MARIA STAUB KUHN (REQUERIDO)

ROMILDO LUIS KUHN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49090 Nr: 2140-85.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes, via Dje e remessa dos 

autos, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação 

sobre o laudo de ref. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36722 Nr: 889-03.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucia Gomes - OAB:84.206/SP, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos sobre o cumprimento negativo do mandado de ref. 73.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44662 Nr: 19-84.2017.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON J. G. FALEIRO - 

OAB:5.048/MT, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19.014/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar as partes, via DJE, através de seus advogados, 

para que compareçam em Cartório para retirar os formais de partilha e 

certidão de casamento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58638 Nr: 2080-78.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LITON PUTÊNCIO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes, via Dje e remessa dos 

autos, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação 

sobre o laudo de ref. 53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 21-59.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

 Ante a ausência justificada do requerido, defiro o pedido de redesignação 

de audiência de REF. 17.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/05/2020, às 14h00 (horário de Mato Grosso) para a realização da 

solenidade.

A conveniência de interrogatório do réu será analisada na própria 

solenidade (art. 385, in fine, CPC).

Intimem-se as testemunhas via mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 21-59.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

o presente feito para intimar as partes, via DJe e remessa dos autos, para 

que informem os endereços atualizados das testemunhas José Eliseu 

Schuster, Homero Sérgio de Moura e Jociane Salete Simon, para que 

sejam intimadas para comparecer na audiência de conciliação, instrução e 

julgamento designada para o dia 26/05/2020, às 14h00 (horário de Mato 

Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 39514 Nr: 297-22.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZILDO DE LIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, faculto às partes o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) e do C. STJ (AgRg no REsp nº 

1376551/RS).

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição ou apresentar proposta escrita de acordo, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 50385 Nr: 2656-08.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE 

TUDO IMP. E EXP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Anese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Roesler Barufaldi - 

OAB:MT/14.473-A, WILSON BARUFALDI - OAB:7561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa e estimular a CONCILIAÇÃO 

já PRETENDIDA PELA PARTE RÉ.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).
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Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/05/2020, às 14h30 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Ainda, as partes poderão apresentar PROPOSTA DE ACORDO para 

viabilizar a autocomposição da lide.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-50.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000175-50.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:FATIMA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 17/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA CD, 

S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 

78643-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33283 Nr: 95-19.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDA CANDIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1461 Nr: 14-22.2004.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R MOTA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:Procuradoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20033 Nr: 1355-73.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Soares de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20333 Nr: 1655-35.2010.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Tavares Calazans - 

OAB:11802/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33301 Nr: 111-70.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:OAB-MT 17880 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57507 Nr: 2026-18.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. RAMOS - ME, Nayara Correia Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:, Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar EXEQUENTE, para se manifestar 
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acerca de ref;11.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000940-42.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SANTANA DA SILVA OAB - MT21788-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000940-42.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE SENTENÇA 

Relatório Aqui se tem medida requerendo a expedição de Alvará Judicial 

proposta pelo Município de Lambari D’Oeste. A parte autora objetivou a 

expedição de Alvará Judicial para a realização do evento denominado 

“Réveillon Lambari 2020”, no Município de Lambari D’Oeste. Decido. O 

processo deve extinto. Isso porque, a medida requerida foi devidamente 

concedida pelo plantonista durante o recesso forense. Desse modo, se 

sobrevém ausência de interesse processual, ocorre causa de extinção 

processual. Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do 

mérito, nos termo do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de 

estilo, independentemente de novas intimações. P.R.I.C Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000975-02.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 06/03/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000932-65.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELICIA DE OLIVEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 06/03/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-12.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARQUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para impugnar a contestação, no prazo lega. 

Rio Branco/MT, 06/03/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-73.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JESUS BORGES DE BRITO (TESTEMUNHA)

MARIZETE DE FATIMA ZAGOTTO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000828-73.2019.8.11.0052. Tendo em 

vista a readequação de pauta, designo solenidade para o dia 12 de março 

de 2020, às 09h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Intime-se as 

partes através do seu advogado. Frise-se que as testemunhas indicadas 

deverão comparecer independente de intimação. RIO BRANCO - MT, 21 de 

fevereiro de 2020. Marcos André da Silva Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 36581 Nr: 599-72.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a readequação de pauta, designo solenidade para o dia 

13 de março de 2020, às 11h, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37410 Nr: 873-36.2015.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusmar Rosa de Paula Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Firmino de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Zanol Turini Vieira - 

OAB:27.710

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Visto etc.,

 Aqui se tem ação de interdição, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Lusmar Rosa de Paula Ferreira em face de Sebastião Firmino 

de Paula.

A parte autora pugnou pela redesignação da audiência de entrevista do 

interditando, sob a justificativa que nada data aprazada (21/02/2020, às 

14h), estará em consulta médica na cidade de Cuiabá-MT.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido da autora/requerente.

 Em tempo, designo a audiência de entrevista de que trata o art. 1.181 do 

CP, para 13 de março de 2020, às 17h30, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá por objetivo aferir a extensão a que deverá se dar a 

curatela.

 Nomeio como defensor dativo do requerido o advogado Felipe Zanol Turini 

Vieira, inscrito na OAB-MT 27710, para atuar em defesa do interditando, 
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arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (hum) URH, ou seja, R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco 

centavos) para atuar até o final do feito. Caso haja eventual decurso de 

prazo de defesa do requerido até esta data, devolvo o prazo.

Intime-se o advogado nomeado da parte requerida, via DJe, para 

manifestar acerca da aceitação do encargo. Caso expresse 

concordância, estará intimado da audiência de entrevista designada.

 Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico constituído, para 

ciência do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45724 Nr: 1744-95.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria de Almeida, Natieli da Silva Almeida, 

Ernandes Almeida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos etc;

 1. Considerando ausência injustificada da autarquia previdenciária, dou 

por encerrada a instrução processual, devendo os autos permanecer 

conclusos à prolação da sentença.

 2. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, o MM Juiz determinou que encerrasse o 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49169 Nr: 3490-95.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edneia Andrade de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em tempo, retifico a data da audiência de instrução e julgado aprazada à 

ref. 61, porquanto o dia 14 de março de 2020 é sábado.

Desse modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

março de 2020, às 14h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual 

terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime 

de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres.

Intime-se a requerente por intermédio de seu advogado.

Intime-se o requerido por meio eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63517 Nr: 350-48.2020.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adadilson de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josadabe Chaves Caetano - 

OAB:22.515/O

 Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.Proceda-se com a 

CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.O acusado deverá ser advertido que, 

transcorrido o prazo acima, será decretada sua revelia na forma do art. 

367 do CPP, situação em que não será ouvido no processo, bem como não 

será intimado de atos posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, 

ser decretada sua prisão nos casos em que não for encontrado para 

intimação.No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça CERTIFICAR, ALÉM 

DO ATO DE OFÍCIO, SE O RÉU POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SE 

DEFENDER NO PROCESSO. DETERMINO a Secretaria deste juízo a 

apresentação de informações de antecedentes do acusado fornecida pelo 

Sistema Apolo.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de 

Identificação bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45635 Nr: 1725-89.2017.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minervina Antônia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar as partes a 

comparecerem ao Hospital Municipal de Rio Branco/MT, no dia 10/3/2020, 

às 14:00 horas, para realização de perícia médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37410 Nr: 873-36.2015.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusmar Rosa de Paula Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Firmino de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Zanol Turini Vieira - 

OAB:27.710

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Visto etc.,

 Aqui se tem ação de interdição, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Lusmar Rosa de Paula Ferreira em face de Sebastião Firmino 

de Paula.

A parte autora pugnou pela redesignação da audiência de entrevista do 

interditando, sob a justificativa que nada data aprazada (21/02/2020, às 

14h), estará em consulta médica na cidade de Cuiabá-MT.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido da autora/requerente.

 Em tempo, designo a audiência de entrevista de que trata o art. 1.181 do 

CP, para 13 de março de 2020, às 17h30, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá por objetivo aferir a extensão a que deverá se dar a 

curatela.

 Nomeio como defensor dativo do requerido o advogado Felipe Zanol Turini 

Vieira, inscrito na OAB-MT 27710, para atuar em defesa do interditando, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (hum) URH, ou seja, R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco 

centavos) para atuar até o final do feito. Caso haja eventual decurso de 

prazo de defesa do requerido até esta data, devolvo o prazo.

Intime-se o advogado nomeado da parte requerida, via DJe, para 

manifestar acerca da aceitação do encargo. Caso expresse 

concordância, estará intimado da audiência de entrevista designada.

 Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico constituído, para 

ciência do ato aprazado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47710 Nr: 2822-27.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo de Campos, Paulo Rômulo Pereira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 881 de 913



OAB:10565 MT, ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398

 Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, tendo em 

vista que houve modificação substancialmente fática desde a data da 

decisão que concedeu liberdade provisória, razão pela qual, em 

consonância ao requerimento Ministerial (ref. 171), DECRETO A PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado PABLO DE CAMPOS, com fulcro nos arts. 312, 

§1º e 316, parte final, ambos do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

competente mandado de prisão. EXPEÇA-SE carta precatória para o 

cumprimento do mandado de prisão, bem como para INTIMAR o réu a 

apresentar, no prazo de 8 dias, razões recursais, SOB PENA de 

nomeação de advogado dativo.EXPEÇA-SE guia de execução provisória, 

remetendo-a para a Comarca de Comodoro, onde o acusado encontra-se 

recluso.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63202 Nr: 160-85.2020.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico de Rio Branco MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Autos n. 160-85.2020.811.0052 (código 63202)

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de PAULO 

RICARDO DA SILVA.

Apresentada a Resposta à Acusação (ref. 20), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo “codex”.

Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 29 DE 

ABRIL DE 2020, ÀS 13 HORAS, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40185 Nr: 888-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Elizia Magda Domiciano, EADR, ECDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Oliveira Robatini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

13/05/2020 às 08:30 horas.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000592-84.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MAMEDE AGUIAR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 1000592-84.2019.8.11.0032 Valor 

da causa: R$ 24.480,60 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

SICREDI CENTRO NORTE Endereço: Av. Mato Grosso, 1.577, Cidade Nova, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ALINE MAMEDE AGUIAR Endereço: desconhecido Certifico que intimo a 

parte autora para que providencie o pagamento da diligência margeada no 

valor R$ 109,50 (cento e nove reais e cinquenta centavos), do Sr. Oficial 

d e  j u s t i ç a , p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato ou informe que providenciará meios para o cumprimento, no prazo 

de 5 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000453-35.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RECH AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000453-35.2019.8.11.0032 RECH AGRICOLA LTDA - CNPJ: 

10.209.063/0001-06 (AUTOR(A)) THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO 

- CPF: 015.778.051-19 (RÉU) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que citei Thalyta 

Sthephani Almeida Ribeiro e que ela tomou ciência do inteiro teor do 

mandado, recebeu a contrafé e assinou no anverso. DAS DILIGÊNCIAS: A 

executada não reside mais no local referenciado na exordial, sendo 

necessários diversos deslocamentos para a localização. Sendo assim, a 

Complementação de Diligência se faz necessária, no montante de R$ 

100,00 (cem reais), além do já depositado, a ser recolhido através de Guia 

Complementação de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT, a qual  pode ser gerada no sí t io 

http:\\arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente na tela inicial do sítio 

do TJMT, Aba Serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o 

número único do processo, pesquisar, sempre marcar horário especial e 

seguir as listagens do sistema ou, caso não consiga, entrar em contato 

com a Secretaria da Vara Única desta Comarca para geração da guia e 

envio por e-mail. OBS: Novo Endereço: Loja Conto de Fadas, Rua Dr. 

Murtinho esquina com Cel. Antônio Bruno. Rosário Oeste/MT, 20 de 

dezembro de 2019. CLEVERSON FERREIRA QUADROS Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000372-86.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUINIR ANTONIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE Processo: 1000372-86.2019.8.11.0032. AUTOR(A): 

LUINIR ANTONIO FERREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que até a presente data não 

aportou aos autos informação acerca da perícia realizada pelo Dr. Winston 

Carlos da Silva – CRM/MT 9.555, bem como visando o regular andamento 

do feito, o qual possui prioridade em sua tramitação, NOMEIO como perito o 

(a) Dr(a) JOÃO LEOPOLDO, CRM/MT N° 5753, com endereço para 

recebimento de intimações no endereço Avenida Filinto Muller n°1588, Edf. 

Supéria, Apt° 302, Bairro Quilombo Cuiabá/MT, CEP: 78043-500 (e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br/ celular – 65 – 99601 - 1639), devendo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, e, em seguida apresentar 

laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da realização 

da perícia - respondendo impreterivelmente a todos os quesitos 

apresentados nos autos. A perícia médica ocorrerá na sede deste Fórum 

e se realizará na data de 20 de março de 2020 (sexta-feira), a partir das 

13h40min. Com o aporte da conclusão do laudo pericial, cumpram-se as 
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demais determinações de ID 20264980. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83406 Nr: 2618-09.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se sobre o laudo 

pericial ref. 76, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 4072-24.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar-se sobre o laudo pericial ref. 

44, bem como requerer o que entender de direito no prazo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55204 Nr: 227-23.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapitanga Indústria de Cimento de Mato Grosso S/A, 

Itapitanga Indústria de Cimento de Mato Grosso S/A, Fernando João 

Pereira dos Santos, Francisco de Jesus Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Panorama Ltda, Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Patricia Baptista Rabelo - 

OAB:17344/PE, Maria Anita Mesacasa - OAB:2.963-A, Sérgio 

Augusto Marcelino de Albuquerque - OAB: 11956/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Henrique Florencio 

de Lima - OAB:OAB/MT 14.266-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a aprte autora, para que proceda a regularização de 

sua representação no acordo ref. Fls 614/615, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59008 Nr: 227-86.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA MOREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar a respeito da certidão o Oficial de 

Justiça ref 43.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61308 Nr: 1102-56.2015.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Fedato - ME, MARIA DO 

CARMO FEDATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido MARIA DO CARMO FEDATO ME a pagar a quantia de R$ 

33.503,25 (trinta e três mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco 

centavos) ao requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

corrigidos monetariamente e juros de mora desde a citação (CC, art. 405). 

Via de consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

o requerido em custas processuais e honorários advocatícios fixados no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Rosário 

Oeste/MT, 05 de março de 2020.Diego HartmannJuiz de Direito em 

substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63774 Nr: 2092-47.2015.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Broeto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:6656/MT

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO formulado pelo Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde., conferindo, de pleno 

direito, a eficácia de título executivo judicial ao crédito postulado, com 

fulcro no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil. Via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida em custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais 

fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual 

indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita em favor do requerido, 

ante a natureza da demanda e valor do débito judicializado.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Rosário 

Oeste/MT, 05 de março de 2020.Diego HartmannJuiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000344-84.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE VAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000344-84.2020.8.11.0032. 

AUTOR: MATILDE VAZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
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Vistos. 1 - Recebo a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2 - DEFIRO o 

pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela antecipada, a parte autora 

requer a concessão imediata do benefício de aposentadoria por idade 

(HÍBRIDA), uma vez que preencheria as condições para percepção do 

benefício pretendido. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

consoante disciplina o art. 300 do CPC, bem como quando não houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC). 

Tal figura jurídica é de aplicação restrita no processo civil, porquanto 

depende de pressupostos legais. No plano judicial, é na fase de instrução 

processual que o magistrado terá condições de decidir a respeito da 

pretensão da autora ou, de outro modo, pode-se dizer que sem a 

realização da oitiva de testemunhas é impossível antecipar a tutela de 

mérito, pois se assim fosse seria o mesmo que dar caráter de execução 

provisória a uma sentença que não existe. No caso sob exame, a parte 

autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de mérito, concessão 

do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurada 

especial. A prova material acostada nos autos não é suficiente e não se 

tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação 

jurisdicional de plano. Em suma, a parte autora não forneceu elementos 

suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na 

inicial. Isso porque, os documentos acostados aos autos pela parte 

autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta 

reclama maior dilação probatória. . Ademais, nada consistente nos autos 

consubstancia a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. 

Alegações de necessidade premente não servem, por si sós, sem 

evidências confirmadas, que possam aferir o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, por ora ausente. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto não atendidos os 

requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código de Processo 

Civil. 4 - OFICIE-SE à APS de Rosário Oeste - MT para que, no prazo de 15 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem 

como de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 - CITE-SE a Autarquia 

demandada nos termos da petição inicial, bem como para apresentar 

contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte autora, para no 

prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação. 6 

– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS 

para designação da audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, 

COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000372-86.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUINIR ANTONIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE Processo: 1000372-86.2019.8.11.0032. AUTOR(A): 

LUINIR ANTONIO FERREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que até a presente data não 

aportou aos autos informação acerca da perícia realizada pelo Dr. Winston 

Carlos da Silva – CRM/MT 9.555, bem como visando o regular andamento 

do feito, o qual possui prioridade em sua tramitação, NOMEIO como perito o 

(a) Dr(a) JOÃO LEOPOLDO, CRM/MT N° 5753, com endereço para 

recebimento de intimações no endereço Avenida Filinto Muller n°1588, Edf. 

Supéria, Apt° 302, Bairro Quilombo Cuiabá/MT, CEP: 78043-500 (e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br/ celular – 65 – 99601 - 1639), devendo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, e, em seguida apresentar 

laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da realização 

da perícia - respondendo impreterivelmente a todos os quesitos 

apresentados nos autos. A perícia médica ocorrerá na sede deste Fórum 

e se realizará na data de 20 de março de 2020 (sexta-feira), a partir das 

13h40min. Com o aporte da conclusão do laudo pericial, cumpram-se as 

demais determinações de ID 20264980. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 844 Nr: 977-50.2000.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, TÂNIA 

MARISA DE CASTRO MONTE, ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE ABENÇOADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598/MT, 

Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665, TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Helena Giraldelli - 

OAB:9141, Ricardo João Zanata - OAB:8360, Rodrigo Geraldo 

Ribeiro de Araújo - OAB:9098

 Vistos etc.

Em ref. 178 e ref. 185, foram opostos dois Embargos de Terceiros, um por 

João dos Santos Nero e outros (ref. 178) e outro por Ildon Maximiliano 

Peres Neto (ref. 185).

 É sabido que os embargos de terceiro é ação de natureza autônoma que 

tramita em apenso ao processo principal e, como tal, para seu 

processamento, se faz necessário o recolhimento de custas judiciais (Lei 

7.603/2001) e de taxa judiciária (Lei Complementar nº 261/2006).

Assim, diante dessas constatações, DETERMINO o DESENTRANHAMENTO 

das referidas petições (ref. 178 e ref. 185), e a INTIMAÇÂO das partes 

Requerentes, por meio de seu patrono, para que promovam a devida 

distribuição das ações.

Proceda-se ao regular trâmite do processo

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 2177-96.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLÉIA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a autarquia ré na pessoa do Gerente Regional de Cuiabá, COM 

URGÊNCIA, para que promova a implantação do benefício concedido em 

tutela provisória na sentença, comprovando que o fez no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Após, REMETAM-SE os autos ao TRF1, com as cautelas de estilo e as 

nossas homenagens, para julgamento do apelo interposto.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 884 de 913



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92783 Nr: 1868-07.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO HUMBERTO GABRIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24537/O, Fernanda de Lima Chaves - OAB:23.978/0

 Intimo o advogado da parte ré a respeito da prolação da sentença. 

DISPOSITIVO "Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido pelo Ministério Público Estadual para 

CONDENAR Renato Humberto Gabriel Martins, qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções do art.33, caput, da Lei 11.343/06 c.c art. 61, I, do 

Código Penal, à uma pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multas, 

estes fixados no mínimo legal. O réu Renato Humberto Gabriel Martins 

iniciará o cumprimento da sua pena em regime semiaberto (CP, art. 33, § 

2º, b), tendo em vista o quantum de pena aplicada, superior a 04 (quatro) 

anos de reclusão, conforme dicção do art. 33, § 2º e § 3º, do Código 

Penal, sendo incabível a fixação de regime prisional mais gravoso, pela 

prevalência das circunstâncias judiciais favoráveis. EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará de soltura, para que seja colocado em 

liberdade.Incabíveis a substituição de pena (CP, art. 44) e o sursis (CP, art. 

77), pelo montante final da pena aplicada. DEIXO de aplicar a regra contida 

no art. 387, § 2º do CPP, pois que eventual detração não implicará na 

mudança do regime inicial de pena fixado. CONDENO o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais (CPP, art. 804). DECRETO o 

perdimento do veículo Renault Clio, cor vermelha, placa DYG 1063, chassi 

93YBB2Y057J814015, em benefício da União (Lei 11.343/06, art. 63, § 1º). 

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT. Intime-se o acusado preso, pessoalmente (CPP, art. 392, 

I), e, a defesa, por DJE. Ciência ao MPE. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76279 Nr: 776-96.2016.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de MAXIMO ALVES DE OLIVEIRA, 

BENEDITA GONÇALVES DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, ZITA GONÇALVES DE OLIVEIRA, BENEDITO 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

SALVADOR GONÇALVES DE OLIVEIRA, PEDRO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA , SILVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 116: INTIME-SE a parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove a alegada incapacidade de contratar ou constituir um 

defensor particular, sob pena de indeferimento do pedido.

Para tanto, DEVE acostar aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses e, 

caso seja autônomo, declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou em união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

 Considerando que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir, na forma dos §§ 

1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da 

referida disposição normativa .

Equânime, proporcional e razoável a adoção, por este Juízo, dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados (art. 134, “caput”, da CRFB/88), de 

modo a se aferir pela concessão ou não da nomeação de advogado 

dativo.

Por fim, ADVIRTO que este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas 

RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal, estando a sujeito a sanção de litigância de 

má-fé (prevista nos artigos 80, II, 81 e 100 parágrafo único, do CPC), no 

caso de sonegação, omissão de informações ou informações falsas, com 

o fim de induzir o Juízo a erro.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-97.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LAURILENE DA SILVA CHAVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - MT19907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - 021.536.281-05 (PROCURADOR)

 

PROCESSO n. 1000329-97.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:LAURILENE DA 

SILVA CHAVES VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO 

SCHEMBEK SOUZA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

CEJUSC Data: 30/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Gov. José 

Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-97.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LAURILENE DA SILVA CHAVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - MT19907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - 021.536.281-05 (PROCURADOR)

 

PROCESSO n. 1000329-97.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:LAURILENE DA 

SILVA CHAVES VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO 

SCHEMBEK SOUZA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

CEJUSC Data: 30/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Gov. José 

Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 6 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000093-48.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDI DE OLIVEIRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PATRIOTA (REU)

 

PROCESSO n. 1000093-48.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:EDI DE OLIVEIRA 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO RODRIGO FRIZZO 

POLO PASSIVO: GUSTAVO PATRIOTA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: CEJUSC Data: 30/04/2020 Hora: 16:00 

, no endereço: Av. Gov. José Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - 

MT - CEP: 78670-000 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40641 Nr: 1243-57.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Azevedo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT, Eduardo 

Penno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.Transcorrido 

o prazo assinalado, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para maiores deliberações.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133080 Nr: 176-86.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, José de Lima Noto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Vistos, etc.

O presente feito encontra-se na fase de “Cumprimento de Sentença”, 

razão pela qual deve ser convertida a espécie procedimental junto ao 

Distribuidor, constando como parte Exequente – Banco Bradesco s/a e 

como parte executada – José de Lima Noto, alterando-se a cada dos 

autos e demais cadastros necessários junto ao sistema Apolo.

Ademais, Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de fl. 64, ou requerer o que entender ser 

de direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Atente-se a Serventia para que todas as intimações dos atos processuais 

sejam publicadas exclusivamente em nome do procurador, Dr. Mauro Paulo 

Galera Mari (OAB/MT nº. 3.5056), procedendo às devidas anotações no 

sistema e na capa dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21208 Nr: 2112-59.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Valdemir Antônio da Silva, Elzeny 

Arantes do Carmo, Francisco Alves dos Reis, Rubens Cota Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Telles Costa Soares 

- OAB:3761-TO, Alexandre Rodrigues da Fonseca Filho - OAB:MT nº 

5.751, Assis Brasil Boranga Escobar - OAB:9357-B, Márcio Ladeira 

de Souza - OAB:10.876-A

 Vistos, etc.

Na forma do artigo 523, do CPC, intimem-se os Executados para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos termos 

do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

Executados, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Ficam as partes Executadas advertidas que, não ocorrendo o pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa e de honorários de advogado 

de dez por cento.

Comunique o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso via INFODIP – 

Informações e Direitos Políticos, conforme disposição do Provimento nº. 

12/2015 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.

Em relação à Elzany Arantes do Carmo, expeça-se ofício ao Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, bem como às Fazendas Públicas, para 

que tomem conhecimento da proibição de contratar ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritário por 05 (cinco) 

anos.

Seja também expedido ofício ao juízo de Alto Taquari/MT, noticiando a 

suposta fraude cometida por funcionários do Cartório do 2º Ofício de 

Registro Civil e Tabelionato daquela comarca, enviando cópia desta 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 2552 Nr: 514-85.2001.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Amoreiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Paulino de Carvalho 

Filho - OAB:7.000.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que não ocorreu o pagamento e tampouco a nomeação de 

bens passíveis de penhora, proceda-se expedição do mandado de 

penhora e/ou arresto.

Efetivada esta, lavre-se auto e intime-se a parte executada para, 

querendo, opor embargos, em 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.

Sendo opostos embargos, voltem conclusos desde logo.

Intimações e diligências necessárias.

Após, voltem conclusos para designação de data de praça ou leilão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7850 Nr: 553-77.2004.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Rita Maranhão Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para que se 

manifeste sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 127, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12385 Nr: 1191-42.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queifi - Comercial Agropecuária S/A, Lino 

Cesar de Souza Pinto Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Vistos.

 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Queifi Comercial e 

Agropecuária S/A e Lino Cesar de Sousa Pinto Taques, devidamente 

representados e /qualificados nos autos, sob o fundamento que a 
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Excessão de pré-executivade de fls. 48/58 não fora analisada pelo Juízo, 

do modo que não há que se falar em penhora de numerários das contas 

dos requeridos.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Na verdade, pretendem os Embargantes a análise da Exceção de 

pré-executividade (fls. 48/58), com vistas a anular a decisão de penhora 

de fls. 224/226.

 De proêmio, verifico que os embargos são manifestamente intempestivos. 

Outrossim, não há que se falar em embargos de declaração, posto que a 

decisão da penhora não encontra-se obscura, contraditória ou omissa, 

motivo pelo qual não conheço dos embargos.

Verifica-se, contudo, que ainda não houve o exame da exceção de 

pré-executividade oposta.

 Tratando-se as questões arguidas em sede de exceção de 

pré-executividade de matérias pelas quais pode o Juízo conhecer de ofício 

(ordem pública), necessário que se proceda ao exame, após a 

manifestação da parte exequente.

 Nesse contexto, intime-se o Exequente/Excepto para manifestar acerca 

da Exceção de Pré-Executividade intentada pelo Executado/Excipiente às 

fls. 48/58, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14321 Nr: 1086-31.2007.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Olívio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 Vistos, etc.

Considerando manifestação do Ministério Público de fls. 373, relatando 

desnudar o atual endereço do acusado, para realização do ato citatório.

Assim sendo, CITE-SE o denunciado JOÃO OLÍVIO BARBOSA no 

endereço constante a fl. 374, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, devendo 

constar no mandado que, o mesmo poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação.

Atente-se senhora gestora, aos documentos necessários para o seu 

deslinde.

Após retorno da missiva, remetam-se os autos primeiramente a parta 

autora, e sequencial ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39120 Nr: 2821-89.2013.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853 MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão remetam-se os autos ao e. 

TJMT, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39138 Nr: 2843-50.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias dos Santos Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de decurso de prazo à (fl. 219), remetam-se os 

autos ao nobre representante do Ministério Publico para manifestação.

Após, volvam-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41955 Nr: 2312-27.2014.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma de Oliveira Fonseca Martins, Fabrizzio de Oliveira 

Martins, Fabíola de Oliveira Martins Acioli, Idelso Pimentel Malheiros Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane 

Lenhardt Plentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT, Claudmar Lopes Justo - OAB:13165/ GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar José Plentz Neto - 

OAB:OAB/RS 18.061, OSCAR JOSE PLENTZ NETO - OAB:OAB/RS 18061

 Vistos.

Não assiste razão os Executados às fls. 187/197, posto que a sentença 

encontra-se em perfeita sintonia com os autos, estando a área 

devidamente delimitada (fls. 03/04 e 16/18).

Nesse contexto, tem-se que fora expedido o mandado de imissão, 

constando a totalidade da área da Fazenda Uirapurú (matrícula n° 14.495 

do CRI de São Félix do Araguaia – MT), contudo, tal equívoco fora 

corrigido nos autos, conforme documentos de fls. 175/178 e 183/186, 

ocasião em que a decisão fora cumprida na área objeto da lide.

 Dessa forma, REJEITO o embargo ao cumprimento de sentença de fls. 

187/197.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31305 Nr: 2553-40.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Semear S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Costa Gontijo de Oliveira 

- OAB:109807/MG, Lucas Rezende Moss - OAB:121099/MG, Rafael 

Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O presente feito encontra-se na fase de “Cumprimento de Sentença”, 

razão pela qual deve ser convertida a espécie procedimental junto ao 

Distribuidor.

Atendendo ao disposto no § 2° do artigo 701 do CPC, e na forma do artigo 

535 do CPC, intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Sendo impugnada a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45988 Nr: 1982-93.2015.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Gomes Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Gomes, Rosalino Cabral de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:OAB/MT 16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aderaldo Bindaco - 

OAB:OAB/DF 38.012, Denise de Olivera - OAB:21304/O, Denise 

Martins Fialho - OAB:14.349, Denise Martins Filho - OAB:OAB/PB 

14.349, Henry Landder Thomáz Gomes - OAB:OAB/DF 38.012

 Dessa forma, refuto a preliminar suscitada, mantendo os Requeridos no 

polo passivo da ação.No mais, o processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.Não havendo 

questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes a serem 

analisadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Como pontos controvertidos, fixo a comprovação do 

exercício efetivo da posse na área em litígio, o tempo de sua posse, se 

houve o esbulho/turbação da área e eventuais perdas e danos 

sofridos.Considerando que as partes pugnaram pela oitiva de 

testemunhas, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 12 de novembro de 2020, às 13h15min. (Horário Oficial do 

Estado de Mato Grosso), devendo as partes ser intimadas pessoalmente. 

Intime-se a parte requerida para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, o rol de testemunhas que pretende ouvir em audiência, atendendo ao 

disposto no art. 450 do CPC, sob pena de preclusão. Advirto que caberá 

aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no artigo 455 

do Código de Processo Civil. Por fim, desentranhe-se a contestação 

juntada erroneamente neste feito às fls. 365/387, procedendo a sua 

juntada nos autos de cód. 135707.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135707 Nr: 1977-37.2016.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Demito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Gomes Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:OAB/MT 20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:OAB/MT 16.581

 Inicialmente, verifico que a Secretaria não cumpriu a determinação de 

trasladar a este feito a peça contestatória juntada erroneamente nos autos 

de cód. 45988. Dessa forma, proceda a Secretária ao cumprimento do ato, 

acostando a peça nestes autos, seguindo a estrutura lógica dos autos, 

renumerando-se o feito.No mais, processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.Não havendo 

questões preliminares ou prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, 

nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do exercício efetivo da posse na área 

em litígio, o tempo de sua posse e a ocorrência do esbulho/turbação da 

áreaINTIMEM-SE as partes para especificarem, no prazo de 10 (dez) dias, 

as provas que pretendem produzir, caso entendam cabível ao julgamento 

da causa, sob pena de preclusão.Se tiverem interesse na produção de 

prova oral, deverão, no mesmo prazo, apresentar o respectivo rol de 

testemunhas que pretendem ouvir em audiência de instrução. Consigne-se 

que, em não havendo manifestação das partes a respeito, entender-se-á 

que não há interesse na produção de quaisquer outras provas além das 

que já figuram nos autos.Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos 

conclusos para, se for o caso, designar audiência de instrução. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147473 Nr: 3417-97.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Romualdo Gonzaga de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Souza - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Haja vista as tentativas de citação do Executado Manoel Romualdo 

Gonzaga de Souza às fls. 22 – via AR, na qual restou infrutífera, 

DETERMINO sua citação via Oficial de Justiça, nos termos do artigo 8° da 

Lei 6.830/1980.

Transcorrido os prazos supracitados, com ou sem manifestação, intime-se 

o Exequente para requerer o que entender de direito, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35768 Nr: 1890-23.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecomunicações S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA VASCONCELLOS - 

OAB:13.237-B/MT

 Vistos.

Considerando o contido no ofício n° 87/2020/PJSFA - Promotoria de 

Justiça, informando que sua Presentante estará participando do “Encontro 

da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada – Pacote Anticrime e 

seus Reflexos no Sistema de Justiça Criminal” na data designada para a 

realização da oralidade, a mesma resta prejudicada para a data aprazada.

Nestes termos, REDESIGNO a audiência para o dia 30/07/2020, às 

13h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 03 de março de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12645 Nr: 1465-06.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira, Maria Mirtes 

Cirqueira Milhomem, Rubens Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos N.º 1465-06.2006.811.0017 – Cód. 12645

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa promovida pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL – SICREDI ARAGUAIA em face de 

Aldecides Milhomem de Cirqueira, Maria Mirtes Cirqueira Milhomem e 

Rubens Alves de Oliveira.

 Às fls. 121/126, as partes comunicaram que celebraram um acordo, e 

pugnaram pela homologação do mesmo; ademais, pugnou pela vinculação 

do valor bloqueado a conta do executado Aldecides Milhomem e os 

desbloqueio nas contas dos demais executados.

 Decisão homologando o acordo celebrado, e consequentemente julgando 

extinto o feito (fls. 127 verso).

 Decido.

Haja vista a sentença de fls. 127 verso, que extinguiu o feito com 

julgamento de mérito após ter homologado o acordo firmado entre as 

partes, constato que os valores que foram objeto da penhora online de fls. 

79/81 e 108/109, permanecem bloqueados, motivos pelos quais 
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DESBLOQUEIO os mesmos.

Ademais, deixo de desbloquear os valores de R$: 1.638,94 (mil e 

seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), oriundo da 

penhora de fl. 108, haja vista, quantia dada para saldar o débito e, por 

conseguinte, vínculo os valores aos autos.

 Após, intime-se a parte autora para manifestar requerer o que entender 

por direito.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 04 de março de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43234 Nr: 404-95.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ramos, Maria Eliete V da Conceição 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para que se 

manifeste sobre o reorrno das correspondências devolvida sem que a 

parte requerida tenha sido encontrada fls. 62/63, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44103 Nr: 885-58.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Fernandes Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B, Márcio Castilho de Moraes - OAB:OAB/MT 

24310/A

 Vistos, etc.

Preliminarmente, em análise dos autos constatei que o recurso interposto 

pela defesa foi desprovido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, às fls. 

114/117, tendo sido transitado em julgado (fl. 118), mantendo-se, dessa 

forma, a sentença condenatória de fls. 79/85, estando pendente de 

elaboração da guia de execução de pena definitiva.

 Assim, determino que proceda a conversão do presente feito para 

Executivo de Pena, com a consequente confecção da Guia de Execução 

Penal com as anotações de praxe.

Com executivo, volvam – me os autos conclusos.

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 148458 Nr: 354-30.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Ramon Oliveira dos Santos Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:51230/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT

 Autos ID N.º 148458

Decisão

Vistos na 16ª Edição da Campanha “Justiça pela Paz em casa”.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo Réu (fls. 75/76), verifico que 

não se encontram presentes nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e 

dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de Março de 2020, às 

18h30min (MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas por 

ambas as partes, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE.

Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de Março de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137532 Nr: 885-87.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A Souto ME, Maria Aparecida Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de citação da parte requerida via correio AR, com 

aviso de recebimento no endereço fornecido pela parte autora as fls. 

68/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33509 Nr: 2232-68.2011.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimação do advogado da parte autora para 

retirar nesta secretaria a certidão averbada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145713 Nr: 2358-74.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. A. M. Participações Ltda, Claúdio Antonio Buziquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar José Plentz Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - 

OAB:OAB/MT 24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eva da Graça Rodrigues - 

OAB:OAB/RS 52627, Flávio Diniz dias Pereira - OAB:OAB/RS 32696, 

Luis Fernando Schmitz - OAB:OAB/RS 24163, Marcelo Abbud - 

OAB:OAB/RS 29008, OSCAR JOSE PLENTZ NETO - OAB:OAB/RS 18061

 Considerando ainda que esta magistrada está respondendo 

cumulativamente pelas 1ª e 2ª Varas Cíveis e Juizado Especial da 

Comarca de Porto Alegre, para as quais foram designadas audiências no 

período de 23/03/2020 a 27/03/2020, REDESIGNO a audiência de instrução 

anteriormente agendada na presente ação para o dia 06/08/2020 às 15:00 

hs (MT). Intimem-se as partes e seus procuradores da data designada. 

Expeça-se carta precatória para a intimação da testemunha Antônio 

Carlos Girotto, no endereço declinado à fl. 293. Quanto as demais 

testemunhas, advirto os advogados das partes para que procedam em 
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conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhes informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. 

Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário. Às providências.São Félix 

do Araguaia/MT, 05/04/2020.Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 2610-58.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonçalves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880, Thais Soares Azevedo - OAB:OAB/MT 

24163/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS SOARES 

AZEVEDO, para devolução dos autos nº 2610-58.2010.811.0017, 

Protocolo 31381, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13003 Nr: 1820-16.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabina da Silva Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 13003

 Vistos, etc.

 Os Alvarás Eletrônicos foram expedidos e assinados em julho de 2019 

(fls. 148/153).

 Ocorre que, em consulta ao Siscondj constatei que houve o pagamento 

apenas do Alvará relativo aos honorários sucumbenciais. Por sua vez, os 

Alvarás referentes ao valor principal e ao valor dos honorários contratuais 

não foram pagos, em razão da conta judicial não possuir saldo, conforme 

informações em anexo.

 Assim, determino que a Sra. Gestora adote as providências necessárias 

para que os valores depositados sejam levantados pela parte exequente e 

sua causídica, mediante a emissão de novos Alvarás Eletrônicos.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 06/03/2020.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18751 Nr: 1632-18.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evercino Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Godinho da Costa, Willian Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 [...], sendo pertinente seu translado ao caso em tela. Vejamos seu teor 

doravante alinhavado: ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE COBRANÇA 

ENTRE DEVEDORES SOLIDÁRIOS SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, EM SEDE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR UM DELES – AÇÃO CONTRA O OUTRO 

PELA QUOTA QUE LHE CABE – DISCUSSÃO SOBRE CULPA – 

IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 

(TJ-SP – APL: 35989020128260664 SP 0003598-90.2012.8.26.0664, 

Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 15/10/2012, 33ª Câmara de 

Direito Privado). Grifei.Portanto, ainda que tenha ocorrido o pagamento 

parcial da dívida por um dos executados, qual seja, Willian Pereira da Silva, 

a solidariedade não se dissipa em relação ao saldo sobejado, inexistindo 

óbice ao pagamento desta parte por qualquer dos executados. Sendo de 

seu interesse, poderá demandar judicialmente em desfavor de João 

Godinho da Costa, visando exigir sua quota-parte, motivo pela qual se faz 

forçoso indeferir o pedido apresentado pelo executado em relação à 

limitação do pagamento a 50% (cinquenta por cento) da execução.Sendo 

assim:I.INDEFIRO o pedido apresentado pelo executado Willian Pereira da 

Silva quanto à limitação ao pagamento de apenas 50% (cinquenta por 

cento) do débito, com supedâneo no art. 275 do Código Civil;II.EXPEÇA-SE 

Alvará de transferência eletrônica dos valores depositados na conta 

judicial (fls. 96, 97, 98, 99, 112/114), para a conta bancária de titularidade 

do advogado do autor/exequente indicada à fl. 116, eis que possui 

poderes para receber de dar quitação (procuração à fl. 15);III.Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

demonstrativo discriminado e atualizado do débito remanescente, bem 

como indique bens dos executados passíveis de penhora;IV.Apresentado 

o cálculo atualizado do débito remanescente, sem nova conclusão, 

intimem-se os executados para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação (art. 523, CPC). Cumpra-se.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15261 Nr: 86-59.2008.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Rachid Aboul Hosn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hércules Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:11784

 Vistos, etc.

 Durante o curso do processo, na hipótese de sobrevir morte de uma das 

partes, torna-se imprescindível o decreto suspensivo, possibilitando, 

desde logo, a ocorrência da substituição processual, ex vi do art. 110 do 

Código de Processo Civil.

Nesta toada, conforme informado às fls. 109/115, o executado, Hércolis 

Martins, faleceu, o que torna necessária a regularização do polo passivo 

mediante suspensão do processo.

Destarte, SUSPENDO O PROCESSO PELO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES, 

com base no art. 313, § 2º, inciso I, do aludido diploma processual, 

intimando-se a parte autora para que promova a citação do respetivo 

espólio.

Com a manifestação ou transcorrido o prazo de suspensão (2 meses), 

tornem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 010/2020-CA A Excelentíssima Doutora Lílian Bartolazzi 

Laurindo Bianchini, MM. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 

São José dos Quatro Marcos-MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;Considerando que nesta Comarca não há Defensor 

Público atuando atualmente no Núcleo da Defensoria Pública;

 Considerando as garantias dos direitos básicos e fundamentais descritos 

na Constituição Federal e em outras normativas;

 Considerando o grande fluxo de nomeações dativas, e, ainda, a 

necessidade de maior celeridade no atendimento;

RESOLVO:

 Art. 1º - RETIFICAR a portaria 005/2020-CA, datada de 22/01/2020 

anteriormente expedida e publicada;

Art. 2º - DETERMINAR que as nomeações no início e decorrer dos 

processos, sejam realizadas pelo Gestor Geral da Comarca que deverá 

advertir os requerentes sobre a situação de hipossuficiência;Art. 3º - 

DETERMINAR que as nomeações sejam realizadas de modo que possam 
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ser divididas em igual número entre os advogados.Esta Portaria entrará em 

vigor na data da Publicação.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de Fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000887-03.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA BRASILINA DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA ROSSIGNOLI OAB - MT2515/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão Certifico que a contestação foi 

apresentada pelo requerido: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, no prazo lega. . S JOSÉ Q MARCOS, 6 de março de 2020. 

ROSIMEIRI DELFORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da 

C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000918-23.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO PALERMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

que a contestação foi apresentada pelo requerido - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, no prazo legal. . S JOSÉ Q MARCOS, 6 de 

março de 2020. ROSIMEIRI DELFORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 

32511182

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000871-49.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão Certifico que a contestação foi 

apresentada pelo requerido: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, no prazo legal. . S JOSÉ Q MARCOS, 6 de março de 2020. 

ROSIMEIRI DELFORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da 

C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000203-44.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000203-44.2020.8.11.0039. REQUERENTE: EZEQUIEL DIONIZIO VIEIRA 

REQUERIDO: MARCELA DE LIMA NASCIMENTO Vistos. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a autora não perfez as condições necessárias de 

hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO que a autora 

proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito comprovante de renda 

e declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, nos termos do 

art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil. 2. Após 

o prazo supra voltem-me conclusos para deliberação. 3. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-96.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI LACERDA MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000206-96.2020.8.11.0039. AUTOR(A): IVANI LACERDA MUNIZ REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as 

condições necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, 

DETERMINO que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao 

feito comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos 

dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000218-13.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000218-13.2020.8.11.0039. REQUERENTE: SIMONE DO CARMO PINHEIRO 

REQUERIDO: CREONICE DE OLIVEIRA SANTANA Vistos. 1. Compulsando 

os autos, verifico que a autora não perfez as condições necessárias de 

hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO que a autora 

proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito comprovante de renda 

e declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, nos termos do 

art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil. 2. Após 

o prazo supra voltem-me conclusos para deliberação. 3. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000219-95.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. D. S. (REQUERENTE)

F. D. S. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000219-95.2020.8.11.0039. REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA 

QUINTANA, WAGNER RICCI DA SILVA Vistos. 1. Compulsando os autos, 
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verifico que a autora não perfez as condições necessárias de 

hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO que a autora 

proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito comprovante de renda 

e declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, nos termos do 

art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil. 2. Após 

o prazo supra voltem-me conclusos para deliberação. 3. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000264-02.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POZZAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000264-02.2020.8.11.0039. AUTOR(A): MARIA POZZAR DE OLIVEIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000220-80.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SELMO CRISTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES OAB - RO6454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000220-80.2020.8.11.0039. AUTOR(A): SELMO CRISTINO DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-70.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MATUCARI (REQUERENTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000253-70.2020.8.11.0039. REQUERENTES: GENAIR GONCALVES DE 

ARAUJO REQUERENTES: ELIANE MATUCARI Vistos. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a autora não perfez as condições necessárias de 

hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO que a autora 

proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito comprovante de 

endereço, renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-90.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MACHADO DE CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000284-90.2020.8.11.0039. AUTOR(A): IRANI MACHADO DE CASTRO 

SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-90.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MACHADO DE CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000284-90.2020.8.11.0039. AUTOR(A): IRANI MACHADO DE CASTRO 

SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000272-76.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINA RIBEIRO DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MOREIRA CAMILO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000272-76.2020.8.11.0039. REQUERENTE: SATURNINA RIBEIRO DE LIRA 

REQUERIDO: SEBASTIAO MOREIRA CAMILO Vistos. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a autora não perfez as condições necessárias de 

hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO que a autora 

proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito comprovante de renda 

e declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, nos termos do 

art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil. 2. Após 

o prazo supra voltem-me conclusos para deliberação. 3. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000215-58.2020.8.11.0039
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Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA DE LIMA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000215-58.2020.8.11.0039. REQUERENTE: LAURITA DE LIMA PERES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000215-58.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA DE LIMA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000215-58.2020.8.11.0039. REQUERENTE: LAURITA DE LIMA PERES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000215-58.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA DE LIMA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000215-58.2020.8.11.0039. REQUERENTE: LAURITA DE LIMA PERES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000215-58.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA DE LIMA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000215-58.2020.8.11.0039. REQUERENTE: LAURITA DE LIMA PERES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000215-58.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA DE LIMA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000215-58.2020.8.11.0039. REQUERENTE: LAURITA DE LIMA PERES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 
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anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000248-48.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DA SILVA AREDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR MUNIZ AREDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000248-48.2020.8.11.0039. REQUERENTE: ALAIR DA SILVA AREDEZ 

REQUERIDO: WALDIR MUNIZ AREDES Vistos. 1. Compulsando os autos, 

verifico que a autora não perfez as condições necessárias de 

hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO que a autora 

proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito comprovante de renda 

e declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, nos termos do 

art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil. 2. Após 

o prazo supra voltem-me conclusos para deliberação. 3. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000248-48.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DA SILVA AREDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR MUNIZ AREDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000248-48.2020.8.11.0039. REQUERENTE: ALAIR DA SILVA AREDEZ 

REQUERIDO: WALDIR MUNIZ AREDES Vistos. 1. Compulsando os autos, 

verifico que a autora não perfez as condições necessárias de 

hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO que a autora 

proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito comprovante de renda 

e declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, nos termos do 

art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil. 2. Após 

o prazo supra voltem-me conclusos para deliberação. 3. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000281-38.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GILCINEI NEGRAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000281-38.2020.8.11.0039. REQUERENTE: GILCINEI NEGRAO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000281-38.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GILCINEI NEGRAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000281-38.2020.8.11.0039. REQUERENTE: GILCINEI NEGRAO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-74.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE SOUSA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000298-74.2020.8.11.0039. AUTOR(A): CARLOS DE SOUSA BARBOSA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000286-60.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE PENHA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000286-60.2020.8.11.0039. AUTOR(A): ODETE PENHA CARVALHO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as 
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condições necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, 

DETERMINO que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao 

feito comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos 

dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000294-37.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000294-37.2020.8.11.0039. REQUERENTE: MAGNO MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de endereço, renda e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, 

Código de Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos 

para deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000294-37.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000294-37.2020.8.11.0039. REQUERENTE: MAGNO MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de endereço, renda e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, 

Código de Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos 

para deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000258-92.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARATELA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000258-92.2020.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

BARATELA EVANGELISTA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a 

autora não perfez as condições necessárias de hipossuficiência de 

recursos. Assim sendo, DETERMINO que a autora proceda com a emenda 

da inicial, juntando ao feito comprovante de endereço, renda e declaração 

de imposto de renda dos últimos dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil. 2. Após o prazo supra 

voltem-me conclusos para deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1000285-75.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA CRISTINA RODRIGUES GUIMARAES (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000285-75.2020.8.11.0039. IMPUGNANTE: LEANDRO VASCONCELOS 

DOS SANTOS IMPUGNADO: SAMARA CRISTINA RODRIGUES GUIMARAES 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as 

condições necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, 

DETERMINO que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao 

feito comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos 

dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000280-53.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DE MOURA MEDEIROS OAB - 029.001.201-52 

(REPRESENTANTE)

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000280-53.2020.8.11.0039. REPRESENTANTE: VALERIA DE MOURA 

MEDEIROS EXECUTADO: ROBERTO PEREIRA BARBOSA Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de endereço, renda e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, 

Código de Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos 

para deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000711-24.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA OAB - MT13714/O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000711-24.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: DANILA RODRIGUES GOMES 

EXECUTADO: ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA 1. Vistos. 2. Considerando o 

art. 3º do Código de Processo Civil, qual preleciona que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, DESIGNO 

audiência para tentativa de conciliação para o dia mais próximo da pauta, 

qual seja, dia 07 de abril de 2020, às 13h30min. 3. Intimem-se as partes, 

por meio de seus procuradores para a profícua realização do ato, nos 

moldes do art. 334, §3º do CPC. 4. Consigno, ainda, que o não 

comparecimento justificado das partes a presente oralidade, acarreta 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 334, § 8º 

do Código de Processo Civil. 5. Intime-se. 6. Cumpra, expedindo o 

necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000711-24.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA OAB - MT13714/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000711-24.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: DANILA RODRIGUES GOMES 

EXECUTADO: ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA 1. Vistos. 2. Considerando o 

art. 3º do Código de Processo Civil, qual preleciona que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, DESIGNO 

audiência para tentativa de conciliação para o dia mais próximo da pauta, 

qual seja, dia 07 de abril de 2020, às 13h30min. 3. Intimem-se as partes, 

por meio de seus procuradores para a profícua realização do ato, nos 

moldes do art. 334, §3º do CPC. 4. Consigno, ainda, que o não 

comparecimento justificado das partes a presente oralidade, acarreta 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 334, § 8º 

do Código de Processo Civil. 5. Intime-se. 6. Cumpra, expedindo o 

necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000280-53.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DE MOURA MEDEIROS OAB - 029.001.201-52 

(REPRESENTANTE)

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000280-53.2020.8.11.0039. REPRESENTANTE: VALERIA DE MOURA 

MEDEIROS EXECUTADO: ROBERTO PEREIRA BARBOSA Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de endereço, renda e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, 

Código de Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos 

para deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000927-82.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. L. D. (REQUERENTE)

P. R. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000927-82.2019.8.11.0039. REQUERENTE: POLIANA RANGELLI DE 

OLIVEIRA SOUZA, APARECIDO REIS LEMES DOURADO Vistos. 1. Trata-se 

de Homologação de Acordo Extrajudicial proposto por Aparecido Reis 

Lemes Dourados e Poliana Rangelli de Oliveira Souza genitores de IZabelly 

Rangel de Oliveira Lemes, ambos devidamente qualificados, acerca da 

dissolução da união dos requerentes, bem como a regularização da 

guarda, alimentos e visitas da menor. 2. Distribuído em 24 de outubro de 

2019. 3. Os autos vieram conclusos. 4. Fundamento e decido. 5. 

Perlustrando os autos verifico que a requerente Poliana Rangelli de 

Oliveira Souza, guardiã da infante, reside atualmente na comarca de 

Comodoro-MT, conforme ID n. 29872343. 6. Assim, em razão do 

preceituado pelo Estado da Criança e do Adolescente em seu art. 147 e 

em análise detida aos autos, verifico a necessidade dos presentes serem 

remetidos à referida comarca, tendo em vista que o foro competente para 

apreciar o feito é aquele do domicílio do genitor que detém a guarda fática 

da infante, in casu, a requerente. Nesse sentido, eis o disposto no art. 

147, II do ECA: Art. 147. A competência será determinada: I- pelo domicílio 

dos pais ou responsável; II- pelo lugar onde se encontra a criança ou 

adolescente, à falta dos pais ou responsável. (negrito nosso). 7. Diante o 

exposto, em respeito ao princípio do melhor interesse do menor, as demais 

diligências inerentes ao processo devem ser tomadas pelo foro 

competente, qual seja Juízo da Comarca de Comodoro-MT, sendo certo a 

remessa do presente feito é medida que se impõe, nos termos do art. 147, 

II, do ECA. 8. Corroborando com tal raciocínio, eis os entendimento dos 

nossos Tribunais Pátrios: STJ - CONFLITO DE COMPETENCIA CC 124112 

MG 2012/0178148-7 (STJ) Data de publicação: 29/04/2014 Ementa: 

PROCESSO CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

GUARDA DE FILHA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DO JUÍZO 

IMEDIATO. APLICAÇÃO. SUBTRAÇÃO DA MENOR. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA DE LIMEIRA - SP . 1. Conflito de 

competência positivo, suscitado em 2012. Em julho de 2013, proferida 

decisão determinando a suspensão do curso das ações de guarda. Com 

fixação de juízo para a análise de questões urgentes. 2. Debate relativo à 

competência para o julgamento de ações de guarda, em face da alteração 

na residência da menor, promovida pelo pai, sem a anuência materna. 2. 

Nos processos que envolvem menores, de regra, o foro competente para 

dirimir conflitos envolvendo o interesse de menores é aquele do domicílio 

do detentor da guarda. 4. Não havendo, na espécie, excepcionalidades 

que ditem o afastamento dessa regra, deve ser fixado como foro 

competente para o julgamento das ações de guarda, o domicílio de quem, 

previamente, detinha legalmente a guarda, in casu, a mãe da criança. 

Precedentes. 5. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência 

do Juízo de Direito da 4ª Vara de Limeira-SP. Encontrado em:, por 

unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o Juízo de Direito 

da 4ª Vara de Limeira – SP.TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

00668140420148190000 RIO DE JANEIRO ITAPERUNA VARA FAM INF 

JUV IDO (TJ-RJ)Data de publicação: 19/03/2015. Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE POSSE E GUARDA. 

COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DAQUELE QUE O DETÉM. MELHOR INTERESSE 

DO MENOR. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. PRECEDENTES DO STJ E 

DESTE TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM 

AMPARO NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I ¿ Nos 

termos do enunciado da Súmula 383/Superior Tribunal de Justiça, "A 

competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda"; II ¿ 

Deve-se atentar ao melhor interesse da criança, preponderantemente, e 

dessa forma, a regra do artigo 147, I, do ECA (princípio do juiz imediato) 

deve prevalecer sobre a do artigo 87 do Código de Processo Civil 

(perpetuatio jurisdictionis), observando-se pois, a regra do juízo imediato; 

III - Recurso ao qual se nega seguimento, com espeque no artigo 557, do 
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Código de Processo Civil. TJ-DF - Agravo de Instrumento: AI 

177402420088070000 Data de publicação: 27/04/2009 Decisão:. FORO DO 

LUGAR ONDE SE ENCONTRA O MENOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 147, 

INCISO II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA... pelo domicílio dos pais ou 

responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança à falta dos pais... - 

pelo domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, à falta... (negritos nossos). 9. Assim, DECLINO a 

competência para processar o presente feito em favor do Juízo da 

Comarca de Comodoro-MT. 10. PROCEDAM-SE as baixas de estilo, 

remetendo os presentes autos ao aludido Juízo, grafando-lhe nossas 

melhores homenagens. 11. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

06 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 76925 Nr: 797-80.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANDERSON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 AUTOS N° 797-80.2017.811.0039

CÓDIGO 76925

Vistos.

1. Considerando o equivocado lançamento de pendência (ref. 42), retifico 

a data devendo ser dia 30 de julho de 2020, às 14h30min, em 

conformidade com a decisão de ref. 41.

2. Cientifiquem-se as partes.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-44.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000300-44.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:AMADEUS 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE 

REZENDE CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 10/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 5 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 004/2020-DF completo, que torna público o Gabarito Definitivo 

do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores para a 

Comarca de Sapezal-MT, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91946 Nr: 1266-43.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUITER LUIZ NASCIMENTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A MT

 Intima-se as partes do processo para dar prosseguimento no feito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125568 Nr: 901-47.2020.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 DECISÃO

Trata-se de procedimento distribuído em razão da comunicação da prisão 

em flagrante de LEANDRO DA SILVA BERNARDES, ocorrida na data de 26 

de fevereiro de 2020, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 12 

da Lei n° 10.826/2003.

Pelo crime supostamente praticado, a Autoridade policial arbitrou fiança no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

 Recebido os autos, a prisão em flagrante foi homologada e concedido 

liberdade provisória ao flagrado mediante cumprimento de condições 

diversas da prisão, dentre elas, o recolhimento de fiança no valor 

arbitrado pela Autoridade Policial.

À ref. 16, a defesa do acusado postulou pela diminuição ou isenção do 

pagamento da fiança arbitrada.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo 

indeferimento dos pedidos (ref. 21).

É o relatório.

Decido.

 Dispõe o artigo 325, §2º, inciso II, do CPP: "O valor da fiança será fixado 

pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: § 1º Se assim 

recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: (...) II - 

reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços)."

No caso em apreço, vislumbra-se que o indiciado não aparenta ser 

miserável, visto que, segundo informado durante o interrogatório policial, 

disse trabalhar como pedreiro e receber mensalmente em torno de R$ 

2.000,00, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no artigo 350 do 

Código de Processo Penal, devendo, por conseguinte, ser reduzida a 

fiança nos ditames legais.

Posto isso, nos termos do artigo 325, I, do CPP, REDUZO O VALOR DA 

FIANÇA e a fixo no patamar de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco 

reais).

Comprovado o pagamento, expeça-se o respectivo alvará de soltura, 

salvo se deva permanecer preso por outro motivo.

 No mais, mantenho as demais determinações contidas na decisão de ref. 

4.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107885 Nr: 674-28.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDISNEI JOSÉ GIONGO, ESPOLIO DE ONEI 
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EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107998 Nr: 733-16.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA ALEXANDRA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAS CORREIA ENGENHARIA E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, §3°, do Provimento n°31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

683,72 (quinhentos e cinquenta e três reais e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de referência virtual 21. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (trezentos e setenta e 

seis e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

270,32 (cento e setenta e seis e vinte e dois centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum local aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via PEA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110722 Nr: 2475-76.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO FRANHOLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCON COM. DE COTAS DE CONSORCIO, 

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, §3°, do Provimento n°31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

9.426,09 (nove mil, quatrocentos e vinte e seis e nove centavos) a que foi 

condenado nos termos da r. sentença referência virtual 22. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 4.887,38 (quatro mil oitocentos e 

oitenta e sete e trinta e oito centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 4.538,71 (quatro mil quinhentos e trinta e oito e setenta e um 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE- 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum local aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125581 Nr: 914-46.2020.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a convocação deste magistrado para participar do curso de 

Capacitação – Sistema PJe Criminal, a realizar-se em 06 de março de 

2020, nas dependências da Escola de Servidores do Tribunal de Justiça 

deste Estado, situada na cidade e Comarca de Cuiabá, verifica-se a 

impossibilidade na realização de audiência de custódia.

Sendo assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA O DIA 09 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 17H00MIN.

Oficie-se a Delegacia local requisitando a presença do flagrado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 005/2020/DF.

 O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO que a servidora Etienne Regina dos Santos e Carmo 

Strambaioli, matrícula nº 12242, designada Gestora Geral na Central de 

Administração, irá usufruir 10 (dez) dias de férias referente ao exercício 

2019 no período de 16 a 25/03/2020.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora MAYARA CARLA RIBEIRO DE SOUZA, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 26820, para exercer a Função de Gestor Geral na 

Central de Administração, no período de 16 a 25/03/2020.

Publique–se, Registre-se, Cumpra-se.

 Tabaporã-MT, 04 de março de 2020.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-94.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DE PAULA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000081-94.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

DIRCE DE PAULA GOMES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência 

do CPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem 

(art. 1.010 § 3º do CPC). Ao (a) apelado (a) para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 
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1º, do CPC. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 

1.010, § 2º, do CPC. Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. 

TRF da 1ª Região (art. 1.010 § 3º do CPC). Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000550-43.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000550-43.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

DEBORA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária que DEBORA DOS 

SANTOS, move em face ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

objetivando a Concessão do Benefício Previdenciário de SALÁRIO 

MATERNIDADE, trabalhadora rural. O feito tramitou regularmente, sendo 

que autarquia ré apresentou contestação acompanhada de documentos, 

alegando prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação, bem como falta de qualidade de 

segurado (a) especial, pugnando pela realização de audiência de 

instrução de julgamento. A requerente apresentou impugnação à 

contestação, pugnando que seja julgada a presente ação totalmente 

procedente. É o relato. Decido. Verifica-se que ao ofertar sua 

contestação, a parte requerida alegou que a requerente não faz juz ao 

benefício pleiteado, eis que não restou comprovado a contribuição pelo 

período necessário. Outrossim, arguiu a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos 

termos do art. 103, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91. Com 

efeito, insta salientar que a prescrição aqui arguida é aquela que não 

atinge o direito ao recebimento do benefício previdenciário, mas sim as 

prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las. Nesse 

passo, considerando que a prescrição tem seu início a partir do 

vencimento de cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data 

do início do benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da 

prescrição. Sendo assim, tenho por mim que as preliminares alegadas 

deverão ser apreciadas com maior segurança no momento da prolação da 

sentença. No que tange à preliminar arguida pela parte requerida, quanto 

ao requerente não fazer juz ao benefício pleiteado, eis que não restou 

comprovado o regime de economia familiar e do labor rural pelo período 

necessário, deixo para analisar no ato da prolação da sentença, estando 

o feito em fase de instrução. Assim, não há preliminar a ser apreciada. 

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os 

requisitos legais do benefício previdenciário. Visando corroborar a prova 

documental com a prova testemunhal, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 15 de abril de 2020, às 15h30min. 

Defiro o pedido da requerida, devendo ser intimado a autora para 

comparecer à audiência ora designada, oportunidade em que será tomado 

seu depoimento. Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções 

legais que dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e para apresentarem o 

rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. Por fim, deve-se lembrar de que 

em relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 

455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição. Por fim, a intimação da testemunha somente 

será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso de 

recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte 

ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, por fim, testemunha houver sido 

arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou for qualquer 

daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Intimem-se as partes. Às 

providências. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000325-23.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SOARES COSTA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN COSTA FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000325-23.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: ELIZABETE SOARES COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ALAN COSTA FRANCO Vistos. 

Expeçam-se o necessário para realização da audiência designada nos 

autos. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23873 Nr: 460-91.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fladimir Gonzatti, Geremário dos Santos 

Júnior, Luiz Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, CRISTINA BURATO - OAB:18484/O, DANIELE DE 

MELO BAISE BARTH - OAB:11277, Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT, Marcelo Leandro Sonntag - OAB:19.893, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 436 foi distribuída no Malote Digital 

sob o nº 81120204981930 para a Comarca de Sinop, devendo a parte 

interessada proceder com o acompanhamento e eventual pagamento de 

custas e diligências da referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24514 Nr: 854-98.2015.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Roberto Jorge, Sônia Maria Ferro Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Empreendimentos e Administração S/C 

Ltda, Adriana Agostinho de Moraes Oliveira, Devair de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MORETZSOHN DE 

CASTRO - OAB:44423

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de Citação. Esclareço que, com base no provimento nº 

0 7 / 2 0 1 7  C G J ,  d e v e  o  r e q u e r e n t e  a c e s s a r  o  s i t e 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro" (duas vezes), para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais).

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26566 Nr: 107-80.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Furtado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA MARA SOARES DA 

SILVA - OAB:18131, VENUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o requerido, na 

pessoa de seu advogado, para manifestação, considerando a certidão 

negativa de intimação da testemunha Paulo Romi Serafim, de fls. 

134-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27402 Nr: 616-11.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gustavo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bandelow de Lima - 

OAB:OAB/MT 16.956, TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

requerido, na pessoa de seu(s) advogado(s) de defesa, para 

manifestação, considerando a certidão negativa de intimação das 

testemunhas de fls. 156/158 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34552 Nr: 604-26.2019.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZdOL, VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:19211/O

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do advogado 

de defesa, para que, no prazo legal, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8073 Nr: 322-08.2007.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Picolo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B/MT, Nivia Najara Fornari Cenci - OAB:MT/8911, Rudimar 

Rommel - OAB:MT/8.238-B

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

requerida, na pessoa de seus advogados, para manifestar acerca do 

retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35443 Nr: 1048-59.2019.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Delfino Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE NAVARRO 

GUARIZA - OAB:OAB/PR 68.527

 Certifico que nesta data, procedi o envio de ofício e Carta Precatória 

oriunda do processo n° 61143, via malote digita, para a Comarca de Sinop. 

Código de rastreabilidade:81120204972300, 81120204972301, 

81120204972299

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8977 Nr: 419-71.2008.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389

 Impulsiono o presente feito, para intimação do réu, na pessoa de seu 

advogado de defesa para indicar o atual paradeiro da madeira, nos termos 

da decisão de fls. 194.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000811-63.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RONALDO MARTINS CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO HENRIQUE HUNING OAB - RS64334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO MARTINS KAIZER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAULO ALBERTO NAGEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

Autos n. 1000811-63.2019.811.0108 Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 

2020, horário: 17h00. Presentes Juiz de Direito: Bruno César Singulani 

França Finalidade: Instrução Ocorrências Declarada aberta a audiência, 

constatou-se a presença das pessoas acima descritas. Deliberações Pelo 

MM Juiz foi dito: “Vistos. Considerando que não foram expedidos os atos 

necessários à realização do ato, especificamente no que diz respeito ao 

encaminhamento dos autos à secretaria para expedição de intimação da 

testemunha, designo, pela derradeira vez, audiência em continuação para 

o dia 10 de março de 2020, às 17h. Intime-se a testemunha. Intimem-se as 

partes por meio de seus advogados. Comunique-se o juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-64.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

TERMO DE AUDIÊNCIA Autos n. 1000798 -64.2019.811.0108 Tapurah/MT, 

13 de fevereiro de 2020, horário: 15h30. Presentes Juiz de Direito: Bruno 

César Singulani França Promotora de Justiça: Cynthia Quaglio Gregorio 

Antunes Advogado: Karolina Pasko Dos Santos Fonseca, OAB/MT n. 

23579-O Testemunha: Crislei Cristina dos Santos Pereira Finalidade: 

INSTRUÇÃO Ocorrências Declarada aberta a audiência, o MM Juiz 

informou às partes que a coleta da prova oral terá registro audiovisual, 

conforme disposto no artigo 520 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, advertindo a todos que a gravação 

se destina única e exclusivamente para a instrução processual, sendo 

expressamente vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio 

(artigo 20 da Lei n. 10.406/2002 – Código Civil), punida na forma da lei. 
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Salienta-se que a utilização do registro audiovisual dispensa a transcrição 

(artigo 367, §5º e 6º, do CPC). Contudo, caso haja parte interessada na 

degravação, deverá realizá-la por conta própria, responsabilizando-se 

pela correspondência entre o texto e as declarações registradas. A 

advogada Karolina Pasko Dos Santos Fonseca, OAB/MT n. 23579-O, 

requereu a juntada de substabelecimento, o que foi deferido. Colheu-se o 

depoimento pessoal da testemunha nos termos do artigo 385 do Código de 

Processo Civil. Deliberações Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos. Cumprida a 

finalidade, devolva-se a missiva com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito Promotora de Justiça: Advogada: Crislei Cristina Dos Santos Pereira 

______________________________________________

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000712-93.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CARDERALLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000712-93.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo 

de 05 dias, quanto a certidão do Oficial de Justiça, sob pena de devolução 

a origem no estado em que se encontra. Tapurah-MT, 06/03/2020 

JUCILEINE KREUTZ DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 51733 Nr: 425-55.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CARDERALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 Código 51733 - Autos n. 425-55.2016.811. 0108

Despacho

Vistos, etc.

À vista do depósito realizado nos autos diga o exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do adimplemento da obrigação.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação certifique-se e tornem 

conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 03 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 25725 Nr: 329-16.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Dias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:MT 6214-B

 Autos n.329-16.2011.811.0091 - Código 25725.

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de processo em que AMADEU DIAS DE LIMA foi condenado a 

pena de 09 (nove) anos 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de 

reclusão, em regime inicial fechado. Sendo que o sentenciado foi 

beneficiado com a progressão do regime, conforme decisão de fls. 

222/223, e com as condições elencadas nas fls. 227/228.

Verifica-se que a sentença foi publicada no dia 03/04/2003. Tendo o 

sentenciado abandonado o seu cumprimento no dia 08/10/2011, restando 

cumprir ainda 1 ano, 09 meses e 13 dias.

Vieram os autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que o prazo prescricional para a quantidade de pena 

remanescente ocorre em 04 anos, por inteligência do art. 109, inciso V, do 

Código Penal, verifica-se que, na presente data, tal prazo decorreu, pois 

desde 08/10/2011 não ocorreu marco interruptivo ou suspensivo do lapso 

prescricional.

Portanto, a extinção da punibilidade é de rigor.

À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de AMADEU DIAS DE LIMA, em razão da 

prescrição da pretensão executória, com fundamento nos artigos 107, 

inciso IV, c/c 110, 109, inciso V, todos do Código Penal.

Expeça-se o necessário ao restabelecimento dos direitos do condenado 

atingido pela sentença condenatória, (artigos 974, inciso IV, e 1.453, inciso 

III, CNGC).

Transitado em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tapurah/MT, 20 de fevereiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48621 Nr: 870-10.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darciso Savi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Impulsiono os autos para a intimação do procurador do réu, para no prazo 

de 10 dias apresentar defesa prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 46464 Nr: 2080-33.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE RODRIGUES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Vistos,

Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública deixou de atuar nesta comarca, nomeio a advogada 

Daiane de Faveri Kirnev, OAB/MT 24.103, para patrocinar os interesses do 

acusado neste ato somente.

Aguarde-se o retorno das cartas precatórias expedidas.

Expeça-se carta precatória para interrogatório do acusado no endereço 

de fls. 118/188v.

Com a vinda das missivas, e considerando que não houve requerimento 

de diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos 

apurados na instrução (art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução. 

Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de 

alegações finais, nos termos do artigo 403, §3º, CPP. Após, intime-se a 

defesa para a mesma finalidade, no prazo legal.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 59313 Nr: 1924-40.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Mileski
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 SENTENÇA

Vistos,

Homologo a proposta de suspensão condicional realizada nesta 

assentada.

Advirto que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o 

beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem 

motivo justificado, a reparação do dano, bem como o acusado vier a ser 

processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir 

qualquer outra condição imposta.

Proceda-se a vinculação dos valores recolhidos a título de fiança ao 

Processo 767-61.2019.811.00108, Código: 69599, que visa suprir a 

necessidade de vinculação dos valores oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados na Vara de Execução Penal ou 

Juizado Especial.

 Ao final de 02 (dois) anos, ao Ministério Público para manifestação.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo-se o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 15027 Nr: 498-47.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazareno Bekoviski, Leonida M. Bekovski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI TEIXEIRA - OAB:25750/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - OAB:4259

 Código 15027 – Autos n. 498-47.2004.811.0091

Vistos, etc.

Uma vez que a penhora e avaliação realizadas recaíram sobre bens cuja 

propriedade não resta comprovada em nome dos executados (registro 

público), intime-se o exequente para que traga aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a indicação de bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, sob pena de suspensão da execução nos termos do art. 921, 

inc. III, do Código de Processo Civil.

Havendo a indicação de bem imóvel, deverá o exequente declinar o 

paradeiro dos executados e seus respectivos cônjuges para intimação 

pessoal desses, salvo se casados forem pelo regime da separação 

absoluta de bens (art. 842, do Código de Processo Civil).

 Decorrido o prazo acima assinalado sem que haja a indicação de bem 

penhorável, uma vez que a propriedade dos bens constritos nos autos 

não resta comprovada em nome dos sujeitos passivos da presente 

execução, serão levantadas as constrições e o feito será suspenso.

Todavia, pretendo o exequente penhorar os direitos de posse sobre 

referidos bens imóveis – o que também lhe é lícito - deverá comprovar nos 

autos, no mesmo prazo acima assinalado, que os executados detêm a 

posse dos bens (exteriorizando atos de domínio sobre a coisa), sob pena 

de indeferimento do pedido.

Com o decurso do prazo, certifique-se e tornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 04 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52051 Nr: 579-73.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDA BEZERRA SILVA, ADILSON 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à devolução da 

correspondências pelo motivo "desconhecido" e requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2515-02.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI, CATIE KISSMANN 

CARNEIRO, Vilmar Livinalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à certidão do 

oficial de justiça de fls. 76 e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25616 Nr: 220-02.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, ARI PAULO 

GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CORASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimara parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à devolução das 

missivas e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 49905 Nr: 1536-11.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALAN SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - 

OAB:MT/24.393

 Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos,

Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública deixou de atuar nesta comarca, nomeio a advogada 

Geane Franchesca Monteiro, OAB/MT n. 24393, para patrocinar os 

interesses do acusado neste feito. Fixo o valor de 0,5 URH (R$ 464,26 - 

quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) Tabela de 

Honorários da OAB/MT - a título de honorários advocatícios, devendo ser 

suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Designo audiência em continuação para o dia 13 de julho de 2020, às 

13h30.

Requisite-se a testemunha Alex Junior de Camargo.

Determino a condução coercitiva de Carmem Guzatti Mick, pois, em que 

pese intimada (fls. 79), não compareceu à presente solenidade.

 Condução coercitiva Carmem Guzatti Mick.

Intime-se a testemunha Brasílio Miketen no endereço acima indicado pelo 

Ministério Público.

A participação do réu se fará mediante videoconferência.

Oficie-se à cadeia púbica de Sorriso/MT requisitando a disponibilização de 

sala apropriada para a realização da assentada, bem como todos os 

apetrechos necessários para realizar a captura de áudio e vídeo, assim 

como um computador com acesso à internet capaz de estabelecer 

conexão segura e ininterrupta com a rede mundial de computadores para 

o acesso à plataforma de videoconferência (por meio de link e código de 

acesso) e um colaborador apto a manusear os equipamentos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26258 Nr: 862-72.2011.811.0108
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 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SCRIPCHENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B, FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB:MT 11.068-B, 

VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11.006-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) a(s) parte(s) Roberto Carlos Correa, por meio 

de seu(s) advogado(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 789,29 

(Setecentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) e Taxa 

Judiciária no importe de R$ 165,17 (cento e sessenta e cinco reais e 

dezessete centavos), a que foi(ram) condenado(s) nos termos da r. 

Sentença prolatada nestes autos. As Guias de Pagamento pertinentes 

devem ser emitidas por meio do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/, opção "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes". Por fim, advirto que o não pagamento do(s) 

débito(s) acima descrito(s) resulta na possibilidade de PROTESTO DOS 

VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41156 Nr: 1719-84.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deidir Nascimento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEIDIR NASCIMENTO DOS SANTOS, Cpf: 

97900575120, Rg: 1263959, Filiação: Olinda Nascimento dos Santos, data 

de nascimento: 24/03/1982, brasileiro(a), natural de Tacuru-MS. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “[...] O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Órgão de execução signatário, com fundamento no art. 

129, inc. I, da Constituição da República, art. 25, inc. III, da Lei Federal n.º 

8.625/93 e demais dispositivos legais aplicáveis a espécie, vem, nos 

termos do art. 41, do Código de Processo Penal, oferecer a presente 

DENÚNCIA contra DEIDIR NASCIMENTO DOS SANTOS - vulgo "SAPINHO", 

brasileiro, casado, natural de Tacuru-MS, portador da cédula de identidade 

RG n° 001263959, expedida pela SSP/MS, nascidos aos 24/03/1982, filho 

de Orinda Nascimento dos Santos, reside e domiciliado na Rua das 

Palmeiras, n° 754, Cristo Rei, Tapurah-MT, pelos fatos a seguir narrados: 

FATO 1 Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciados por auto 

de prisão em flagrante, que no dia 1º de dezembro de 2012, por volta das 

23h30min, na residência particular Iocalizada na Rua das Palmeiras, n° 

634, Bairro Cristo Rei, nesta cidade e Comarca de Tapurah/MT, o 

denunciado DEIDIR NASCIMENTO DOS SANTOS - vulgo "SAPINHO", 

ofendeu a integridade corporal de Debora Aparecida Rodrigues Correia, 

sua esposa, valendo-se de relações de âmbito doméstico, causando-lhe 

lesões de natureza leve, descritas no auto de exame de corpo de delito e 

documentos de fls. 23 e 24 (frente e verso). FAT0 2 Consta também dos 

inclusos autos de procedimento administrativo que na mesma data, horário 

e local acima indicados, o denunciando DEIDIR NASCIMENTO DOS 

SANTOS - vulgo "SAPINHO" - ameaçou de causar mal injusto e grave a 

vítima Debora Aparecida Rodrigues Correia, dizendo que iria lhe matar. 

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado DEIDIR compareceu 

na residência da vítima e, após proferir ameaças, dizendo que estava com 

outro e que não seria feliz com ninguém, passou a agredi-la fisicamente, 

puxando a vítima pelo cabelo e segurando-a pelo pescoço, conduta que 

resultou nas lesões descritas no exame do mapa topográfico de fl. 24. 

Não satisfeito com as agressões então perpetradas, o denunciado, na 

mesma oportunidade, também ameaçou a ofendida dizendo, mesmo após 

ter sido detido pelos policiais, que iria mata-la, "... que isso não vai ficar 

assim, quando eu sair da cadeia vou fazer da sua vida virar um inferno". 

A vítima representou o indiciado a fl. 09. Diante do exposto, denuncio a 

Vossa Excelência DEIDIR NASCIMENTO DOS SANTOS - vulgo "SAPINHO" 

pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, do Código Penal e 

artigo 147, caput, c/c artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações 

e gravames da Lei Federal n°. 11.340/2006, e requeiro que seja citado e 

intimado para audiência de instrução e julgamento, sendo, então, recebida 

esta denúncia, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, 

interrogando-se o denunciado, até decisão final condenatória, nos termos 

do artigo 394, § 1.º III, do Código de Processo Penal. [...]”

Despacho: Vistos etc.Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a denúncia, na forma interposta em juízo, oferecida em face de 

Deidir Nascimento dos Santos. Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e 

intime-se o acusado para responder a acusação por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares, e alegar 

tudo o que interessar à sua defesa, as provas que pretende produzir, e 

inclusive arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo as suas 

intimações, se necessário. Consigne-se no mandado citatório que por 

ocasião do cumprimento, o Oficial de Justiça deverá indagar ao réu se 

este possui defensor constituído ou se tem recursos para contratar 

defensor particular ou se necessita da nomeação de Defensor Público, 

certificando o que lhe for informado, devendo a Sra. Gestora, neste 

aspecto, tomar as providências cabíveis independentemente de nova 

conclusão.Atenda-se à Cota Ministerial de fls. 41, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 05 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42221 Nr: 1168-70.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robert Mateus Nakatani dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERT MATEUS NAKATANI DOS 

SANTOS, Cpf: 01774969165, Rg: 1.828.606-2, Filiação: Karina Nakatani 

Moreno e Alex Ney Ferreira dos Santos, data de nascimento: 29/10/1994, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, Telefone 66 99079262. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “[...] O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal e art. 129, I, 

da Constituição Federal, oferece a presente DENÚNCIA em face de 

ROBERT MATEUS NAKATANI DOS SANTOS, "Japa" ou "Nakatani", RG 

1828606-2 SSP-MT, CPF nº 017.749.691-65, nascido em 29 de outubro de 

1994, filho de Karina Nakatani Moreno e Alex Ney Ferreira dos Santos, 

residente e domiciliado na Fazenda Seis Amigos (Casa de Caio Pereira 

Rocha), telefone 66-99079262, (qualificação a fl. 15), pelos fatos ora 

expostos: Dos Fatos e Da Conduta do Agente Na noite do dia 09 de abril 

de 2013, por volta da meia noite, o denunciado Robert Mateus, em conluio 

e em concurso de pessoas, em companhia dos adolescentes Gabriel 

Fernandes Marques e Caio Pereira Rocha, pularam o muro do pátio da 

Delegacia de Polícia de Tapurah/M, e subtraíram uma motocicleta POP 100; 

Placa DZR-4049 (Várzea Grande), cor preta (auto de apreensão - fl. 06). 

Consta verificar que o referido automóvel havia sido apreendido dias 

antes sob a posse irregular do adolescente Gabriel Fernandes Marques. 

Que após a apreensão, o bem foi mantido sob depósito do Poder Publico, 
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em razão de irregularidades administrativas. Verifica-se que a motocicleta 

pertence a pessoa de Diogenes da Cruz Miranda, conforme informação da 

Rede INFOSEG (fl. 21). Há que considerar que Gabriel Fernandes era mero 

detentor do veículo, e não seu legítimo possuidor, tampouco proprietário. 

Deste modo, não mais havia a possibilidade de recuperá-lo pelos meios 

legais. É preciso ressaltar também a audácia dos agentes, que 

demonstraram total desprezo pela forças de segurança pública, haja vista 

que o crime se deu em pátio de repartição policial. Destarte, o crime foi 

praticado durante o repouso noturno, mediante o concurso de agentes 

(ainda que dois deles sejam adolescentes), bem como mediante destreza, 

o que torna a conduta mais gravosa. Por fim, mediante a sua conduta, o 

denunciado Robert Mateus corrompeu os adolescentes adolescentes 

Gabriel Fernandes Marques e Caio Pereira Rocha, praticando com eles o 

crime de furto qualificado, Diante de todo o exposto, o MINISTERIO 

PUBLICO denuncia a Vossa Excelência ROBERT MATEUS NAKATANI DOS 

SANTOS como incurso nas penas do artigo 155 (furto), §1° (período 

noturno) e §4° inciso II (mediante escalada ou destreza) IV (concurso de 

agentes), do Código Penal, bem como nas penas do artigo 244-B 

(Corrupção de menores) da Lei nº 8.069/90, requerendo que, recebida e 

autuada, seja o denunciado citado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo legal, designando-se data para audiência de instrução, 

preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e 

condenação.[...]”

Despacho: Vistos etc.Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a denúncia na forma interposta em juízo, oferecida contra Robert 

Mateus Nakatani dos Santos, como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º 

e 4º, incisos II e IV, do Código Penal,e artigo 244-B do ECA. Nos termos do 

artigo 396 do CPP, cite-se e intime-se o acusado para responder a 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que 

poderá arguir preliminares, alegar tudo o que interessar à sua defesa, as 

provas que pretende produzir, e, inclusive, arrolar até 8 (oito) 

testemunhas, qualificando-as e requerendo as suas intimações, se 

necessário. Consigne-se no mandado citatório que por ocasião do 

cumprimento, o Oficial de Justiça deverá indagar ao réu se ele possui 

defensor constituído ou se tem recursos para contratar advogado 

particular, ou ainda se necessita da nomeação de defensor dativo, 

certificando o que lhe for informado.Expeçam-se os ofícios requeridos 

pelo Ministério Público à fl. 01 H, requisitando as certidões de 

antecedentes criminais aos juízos e órgãos ali indicados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 05 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54100 Nr: 1676-11.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CESAR FREITAS BOMFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO CESAR FREITAS BOMFIM, Cpf: 

05272478126, Filiação: Edenilza de Freitas e José Mamedes Bomfim, data 

de nascimento: 04/02/1989, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “[...] O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem a 

presença de Vossa Excelência oferecer DENUNCIA em desfavor de 

ROGERIO CESAR FREITAS BOMFIM, brasileiro, convivente, pedreiro, CPF 

n.º 052.724.781-26, natural de Sinop/MT, filho de Edenilza de Freitas e 

Jose Mamedes Bomfim, residente e domiciliado na Avenida das Flores 

defronte a serraria, bairro São Cristóvão, na cidade de Tapurah/MT, pelo 

fato delituoso a seguir apresentado: Segundo o apurado, no dia 

13/07/2015, na cidade de Tapurah/MT, a vítima Adevanio Francisco da 

Silva percebeu que alguns de seus pertences haviam sido subtraídos, 

quais sejam, 01 (uma) televisão da marca Samsung, 40 polegadas, e 01 

(uma) bicicleta da marca Cairu, cor azul, que foram avaliados em R$ 

1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta) reais, bem como na residência 

de seu vizinho havia sido furtado 01 (um) cobertor, que foi avaliado em R$ 

30,00 (trinta) reais. Apurou-se que, após os furtos mencionados acima, o 

denunciado ROGERIO CESAR FREITAS BOMFIM recebeu os objetos do 

furto, posto que passou a ter posse sobre a res furtiva após ter recebido 

de um indivíduo identificado nos autos apenas como "Neguinho", bem 

como ocultou os bens furtados, uma vez que os escondeu em sua 

residência, mesmo sabendo que se tratava de objetos de crime, haja vista 

ter recebido de pessoa desconhecida e não receber qualquer tipo de 

comprovante fiscal. E dos autos que, após receberem uma ligação 

anônima, os policiais militares dirigiram-se até uma residência próxima ao 

Bar do Dito Santana, o qual e de propriedade de Reginaldo Correa da Silva, 

e encontraram os objetos dos furtos, os quais conforme declaração de 

Reginaldo teriam sido trazidos pelo denunciado ROGERIO CESAR FREITAS 

BOMFIM. Diante deste quadro fático, os policiais deram voz de prisão em 

flagrante delito ao denunciado ROGERIO e o encaminhou para a delegacia 

de polícia. Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denuncia ROGERIO CESAR FREITAS BOMFIM como incurso no 

artigo 180, caput, do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, 

seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394 e 

seguintes do Código de Processo Penal, com fixação indenização mínima à 

vítima em razão do dano material e moral sofrido, ouvindo-se as 

testemunhas abaixo arroladas. [...]”

Despacho: Processo n°: 1676-11.2016.811.0108 (Código 54100)Autor: 

Ministério Público – MTRéu: Rogério Cesar Freitas BomfimAÇÃO 

PENALVISTOS.Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público 

Estadual em face de ROGÉRIO CESAR FREITAS BOMFIM, como incurso no 

artigo 180, caput, do Código Penal.Consta dos autos de Inquérito Policial 

que no dia 13 de julho de 2017, em local e horário não especificados nos 

autos, o indiciado ROGÉRIO CESAR FREITAS BOMFIM, teria recebido e 

ocultado, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produtos de 

crime consistentes em 01 (uma) televisão de marca Samsung, 40 

polegadas; 01 (uma) bicicleta de marca Cairu; e 01 (um) cobertor 

azul.Apurou-se que, após os furtos mencionados acima, o denunciado 

ROGÉRIO CESAR FREITAS BOMFIM recebeu os objetos do furto, posto 

que passou a ter posse sobre a res furtiva após ter recebido de um 

individuo identificado nos autos apenas como “Neguinho”, bem como 

ocultou os bens furtados, uma vez que os escondeu em sua residência, 

mesmo sabendo que se tratava de objetos de crime, haja vista ter 

recebido de pessoa desconhecida e não receber qualquer tipo de 

comprovante fiscal.É dos autos que, após receberem uma ligação 

anônima, os policiais militares dirigiram-se até uma residência próxima ao 

Bar do Dito Santana, a qual é de propriedade de Reginaldo Correa da Silva, 

e encontraram os objetos do furto, os quais conforme declaração de 

Reginaldo teriam sido trazidos pelo denunciado ROGÉRIO CESAR FREITAS 

BOMFIM. Diante deste quadro fático, os policiais deram voz de prisão em 

flagrante delito ao denunciado ROGÉRIO e o encaminhou para a delegacia 

de polícia.Em juízo de cognição sumária, constato a plausibilidade jurídica 

da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios 

de autoria.A materialidade do delito restou evidenciada pelo termo de 

apreensão de (fl. 19), pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 21) e, 

pelo Termo de Entrega (fl. 22).Já a autoria, foi constatada pelos 

depoimentos dos policiais/vítimas, (fls. 06, 07, 08, 12).Nesse passo, por 

descrever fatos que, em tese, se submetem a lei penal, RECEBO A 

DENÚNCIA ofertada, uma vez que preenche todos os requisitos do art. 41 

do Código de Processo Penal.Relembre-se que, nesta seara, somente 

cabe a rejeição da denúncia ou seu arquivamento quando a peça 

acusatória seja manifestamente viciada ou inépta, a teor do que 

preconizam as Cortes Superiores:“A denúncia é uma proposta da 

demonstração de prática de um fato típico e antijurídico imputado a 

determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à contradita, e 

apenas deve ser repelida quando não houver indícios da existência de 

crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência 

do acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua 
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participação” (HC 90.201/RO, Primeira Turma Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJU 

de 31/08/2007)Nesse sentido, havendo lastro probatório idôneo a denotar 

a existência do fumus comissi delicti, é de rigor o recebimento da denúncia 

e consequente prosseguimento da ação penal, até como garantia aos 

acusados do exercício das garantias constitucionais derivadas do 

princípio do due process of law.Ressalto que o recebimento, cujo 

despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX 

da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo 

evidente que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto 

probatório a ser carreado para os autos, com a garantia do devido 

processo legal.Assim, providencie-se a citação do acusado para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, responda, por escrito, a acusação.Em função da 

alteração ao art. 185, parágrafo 2º do CPP, conste no mandado de citação 

que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao denunciado se possui 

advogado constituído, e caso não possua, se reúne condições de 

constituir defensor, devendo tudo ser consignado no mandado de citação. 

Após, com o mandado já juntado aos autos, a Sra. Escrivã deverá 

observar a certidão do meirinho e, não tendo o acusado advogado 

constituído e nem condições de constituir um, deverá tornar os autos 

conclusos para nomeação de defensor dativo, a fim de que possa 

acompanhar todos os termos do processo, apresentando defesa 

preliminar, pedidos de liberdade e acompanhamento nas audiências, 

alegações finais e eventuais recursos.Defiro o requerimento formulado na 

cota ministerial, especificamente o de item 3, item 4, item 5 e item 6. 

Entretanto, indefiro a juntada de antecedentes criminais em nome dos 

acusados, nos termos do art. 1.688 da CNGC/MT, bem como o 

requerimento para oficiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso, acerca dos dados do processo para inclusão no sistema, 

por serem serviços inerentes ao Órgão Ministerial.Intime-se. Notifique-se. 

Requisite-se.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de julho 

de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 05 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55373 Nr: 2348-19.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JERÔNIMO FELIX DA SILVA, Cpf: 

03614850188, Rg: 2183663-9, Filiação: João Felix da Silva Neto e Maria 

das Graças Silva, data de nascimento: 14/05/1986, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, convivente, Telefone (66) 9965-8337. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "[...]O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no uso de 

suas atribuições constitucionais e legais, vem a presença de Vossa 

Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de JERONIMO FELIX DA 

SILVA. brasileiro, solteiro, chapeador, cédula de identidade n° 2183663-9 

SSP/MT, CPF n° 036.148.501-88, natural de Juara/MT, filho de Maria das 

Graças Silva e João Felix da Silva Neto, telefone (66) 99965-8337, 

residente e domiciliado na Avenida Paraná, n° 108, Bairro São Cristóvão 

na cidade de Tapurah/MT, em razão do fato delituoso a seguir descrito: DO 

FATO 01 - LESÃO CORPORAL Consta do incluso inquérito policial no dia 

19 de agosto de 2016, por volta das 19h30, na Avenida Paraná, n° 108, 

Bairro São Cristóvão, neste município e Comarca de Tapurah/MT, o 

denunciado JERONIMO FELIX DA SILVA ofendeu a integridade física da 

vítima LEDINEIA DA ROCHA, pessoa com quem mantém relação íntima de 

afeto. FATO 02 - AMEAÇA Consta dos autos, outrossim, que nas mesmas 

condições de tempo e local acima descritos, o denunciado JERONIMO 

FELIX DA SILVA ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a 

vítima EDINEIA DA ROCHA (representação criminal de fl. 20). HISTÓRICO 

DOS FATOS Apurou-se que JERONIMO FELIX DA SILVA e LEDINEIA DA 

ROCHA conviveram em união estável por aproximadamente de 01 (um) 

ano e 06 (seis) meses, sendo fruto deste relacionamento a menor Estela, 

atualmente com 01 (um) ano de idade. Apurou-se que nas condições de 

local e tempo acima descritos, o denunciado JERONIMO FELIX DA SILVA, 

após discutir com sua amasia, desferiu-lhe socos em seu rosto e, ato 

continuo, bateu com a cabeça da vítima LEDINEIA na parede por várias 

vezes, deixando-a com o rosto inchado e com dores de cabeça no dia 

subsequente aos fatos. Consta dos autos, outrossim, que durante as 

agressões o denunciado JERONIMO bradava para a vítima "eu vou acabar 

com você". Demonstrou-se, por fim, no caderno investigativo que durante 

todo o relacionamento o denunciado foi agressivo, tanto que a todo o 

momento ameaçava a vítima de morte, tendo ela, inclusive, registrado 

Boletim de Ocorrência em desfavor do acusado em situação anterior aos 

fatos ora narrados. Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO denuncia JERONIMO FELIX DA SILVA como incurso no 

artigos 129, §9°, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso I e 

II, da Lei 11.340/06, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, 

processado e condenado, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código 

de Processo Penal, com fixação indenização mínima à vítima em razão do 

dano material e moral sofrido, ouvindo-se as testemunhas abaixo 

arroladas. [...]"

Despacho: Vistos etc.Em juízo de cognição sumária constato a 

plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos 

narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, 

bem como fortes indícios de autoria. Destarte, por descrever fatos que, 

em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, 

acolho a cota ministerial e RECEBO a denúncia ofertada, nos termos em 

que fora posta em juízo.Fundamento a presente decisão, pois consta nos 

autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus 

comissi delicti, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da 

denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.Ressalto que o 

recebimento, cujo despacho contém carga decisória e requer 

fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em pré-julgamento (art. 

5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame do mérito 

dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado para os 

autos, com a garantia do devido processo legal.Citem-se o(a)(s) 

acusado(a)(s) para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda(m) por 

escrito à acusação.Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o 

Senhor Oficial de Justiça deverá consultar o(a)(s) acusado(a)(s) se 

dispõe(m) de condições econômicas para constituir(em) advogado para 

defendê-lo(a)(s), devendo constar na certidão as respostas 

obtidas.Informando o(a)(s) denunciado(a)(s) à impossibilidade de 

contratar um profissional ou decorrido o prazo supra estabelecido, nomeio 

a Defensoria Pública para atuar no feito, devendo esta ser intimada do 

encargo e apresentar resposta à acusação no prazo legal. Indefiro o 

pedido veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas a órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do(a)(s) 

réu(s). É que, segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério 

Público, na condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover diligências 

investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e informações 

[art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV 

da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de 

Processo Penal]. Por outro lado, ordeno que a escrivania expeça certidão 

de antecedentes criminais circunstanciada em nome do(a)(s) réu (s), 

fazendo consignar que a certidão deverá especificar a data do fato 

delituoso e recebimento da denúncia, detalhando a capitulação legal, os 

termos da condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de 

execução) ou da absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença 

penal, a data da extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da 

extinção da sanção penal, na forma do que dispõe o item 7.17.1.2 da 

CNGCGJ/TJMT.Ainda, proceda-se a Gestora as comunicações de praxe, 
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nos termos da CNGC.Ciência ao Ministério Público.Cite-se.Cumpra-se. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 05 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48958 Nr: 1038-12.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, AMDPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JACKSON CARNEIRO DA SILVA, Cpf: 

05722824194, Rg: 2280296-7, Filiação: Luisa Carneiro dos Santos e 

Maurício José da Silva, data de nascimento: 30/03/1995, brasileiro(a), 

natural de Nova Olímpia-MT, solteiro(a), Telefone (66)99664-6631. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “[...] O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio de seu Promotor de Justiça infrafirmado, no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais, vem a presença de Vossa 

Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de: JACKSON CARNEIRO DA 

SILVA, vulgo “NINO” ou “CARNEIRO”, nascido em 30 de março de 1995, 

brasileiro, solteiro, auxiliar de entrega, cédula de identidade n.º 22802967 

SSP/MT, CPF n.º 057.228.241-94, natural de Nova Olímpia/MT, filho de 

Maurício José da Silva e Luísa Carneiro da Silva, telefone (66) 

9-9675-3895, residente e domiciliado na Rua dos Cedros, n.º 15, bairro 

São Cristóvão, na cidade de Tapurah/MT; e […] FATO 01 – ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL (JACKSON CARNEIRO DA SILVA) Consta dos autos de 

Inquérito Policial que no mês de janeiro de 2014, no período noturno, em 

uma residência localizada na Rua dos Cedros, n.º 15, bairro São 

Cristóvão, nesta cidade e Comarca de Tapurah/MT, o denunciado 

JACKSON CARNEIRO DA SILVA sabendo da ilicitude de seu ato e com o 

intuito de satisfazer sua lascívia, manteve conjunção carnal com a menor 

de 14 (quatorze) anos Camila Gomes da Costa. [...] FATO 03 Consta dos 

inclusos autos de Inquérito Policial que no mês de março de 2014, em 

horário e local não especificado nos autos, nesta cidade e Comarca de 

Tapurah/MT, o denunciado JACKSON CARNEIRO DASILVA, sabendo da 

ilicitude de seu ato e com intuito de satisfazer sua lascívia, manteve 

conjunção carnal com a menor de 14 (quatorze) anos Thayanny 

Nascimento de Souza. HISTÓRICO DOS FATOS Apurou-se dos autos que, 

nas circunstancias de tempo e lugar descritas no FATO 01, o denunciado 

JACKSON CARNEIRO DA SILVA manteve conjunção carnal com a menor 

Camila Gomes da Costa (13 anos na época dos fatos), vez que, após 

atrair a vítima até o seu quarto, este manteve relação sexual com a menor 

consistente na introdução do seu pênis na vagina dela, cessando o ato no 

momento em que Camila sentiu fortes dores. Apurou-se ainda que, nas 

circunstancias de tempo e lugar descritas no FATO 02, o denunciado 

ANTONIO MARCOS DOS PASSOS TEIXEIRA praticou conjunção carnal 

com as menores Camila Gomes da Costa (13 anos na época dos fatos) e 

Talia Rodrigues Silva (12 anos na época dos fatos), eis que, após 

indivíduo conhecido nos autos como Fábio sair da residência, na qual 

estavam Camila, Talia e ANTONIO, este se dirigiu até o quarto em que as 

vítimas estavam e após as convenceu em manter relação sexual. Assim, o 

denunciado ANTONIO manteve relação sexual consistente em introdução 

do seu pênis na vagina de Camila, sendo que a todo momento Talia 

visualizava o ato sexual. Não obstante, após o crime anterior, o 

denunciado manteve, também, relação sexual consistente em introdução 

do seu pênis na vagina da menor Talia, o que causou um enorme 

sangramento na vítima. Por fim, relatou-se ainda que, nas circunstâncias 

de tempo e lugar descritas no FATO 03, o denunciado JACKSON 

CARNEIRO DA SILVA manteve relação sexual com a menor Thayanny 

Nascimento de Souza (11 anos na época dos fatos), posto que ele se 

deslocou com ela até um barracão ao lado da residência de uma tia da 

criança, sendo que, estando Ia, JACKSON manteve relação sexual 

consistente na introdução do pênis na vagina da menor Thayanny. Ante o 

exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia JACKSON CARNEIRO DA SILVA como incurso no artigo 217-A 

do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 (Concurso Material) 

do Código Penal e ANTONIO MARCOS DOS PASSOS TEIXEIRA como 

incurso no art. 217-A do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 

69 (Concurso Material) do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada 

esta, seja citados, processados e condenados, nos termos do artigo 394 

e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas 

abaixo arroladas. [...]”

Despacho: Autos nº: 1038-12.2015.811.0108 (Código: 48958)Autor: 

Ministério Público Estadual Denunciados: Jackson Carneiro da Silva e 

Antonio Marcos dos Passos TeixeiraVistos,Denúncia penal verbalizada 

pelo órgão de acusação estatal em face de Hermes Felipe de Souza, 

qualificado na peça acusatória, porque, segundo se afirma, teria ofendido 

a integridade corporal de pessoa do sexo feminino, com quem mantinha 

relação esporádica de convivência.Conforme narra a vestibular 

acusatória, Bruna Oliveira, a vítima, estava residindo na casa do réu havia 

duas semanas aproximadamente, e na data dos fatos (03/06/2016 por 

volta de 14h), ao pedir a ele que comprasse um litro de leite, provocou, 

inexplicadamente, a ira do agressor, que jogou notas de dinheiro ao chão 

epartiu em sua direção, desferindo socos na sua boca e ombro, que 

causaram as lesões descritas no exame de corpo de delito de fl. 09/10, 

justificando a propositura da competente ação penal, ante a subsunção da 

conduta ilícita ao fato-tipo descrito no art. 129, com a causa de 

qualificação do § 9º, do Código Penal.Proposta a denúncia, em juízo de 

cognição sumária, reputo suficientes os elementos de autoria e 

materialidade delitiva a justificar o prosseguimento da ação penal, porque, 

dos relatos colhidos em sede de inquérito policial, assim como do auto de 

exame de corpo de delito carreado ao feito, é perfeitamente possível 

aceitar que a ação se amolda ao crime de lesões corporais perpetrados 

em sede de violência domestica contra a mulher.Diga-se, aliás, quanto à 

incidência da norma protetiva trazida pela Lei n. 11.340/06, que o art. 5º da 

Lei suso mencionada deixa claro e evidente que ela sempre incidirá 

quando estivermos diante de violência de gênero, seja decorrente de 

relação de afeto, seja em face do locus onde se deu (âmbito doméstico ou 

familiar).Melhor do que eu, leciona a boa doutrina:“... para fins da 

incidência da Lei nº 11.340/06, basta a configuração de qualquer uma das 

situações elencadas no art. 5º, incisos I, II e III, ou seja, uma violência 

perpetrada contra a mulher no ambiente doméstico, (art. 5º, I), no âmbito 

familiar (art. 5º, II), ou em qualquer relação íntima de afeto (art. 5º, III). 

Portanto, melhor teria andado o legislador se tivesse optado pela 

expressão ‘violência doméstica ou familiar contra a mulher’, sobretudo se 

considerarmos que o próprio art. 5º, inciso I, da Lei Maria da Penha, deixa 

claro que, nas hipóteses de violência executadas no âmbito da unidade 

doméstica, sequer há necessidade de vínculo familiar entre agressor e 

vítima – note-se que o dispositivo faz referência ao espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas ...”(LIMA, Renato Brasileiro de., ‘Legislação 

Criminal Especial Comentada, volume único, 5ª ed., ed. JusPodium, p. 

1169).Nesse passo, recebo a denúncia ofertada, uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, para 

determinar o seguimento da ação penal contra o acusado, pela incursão, 

em tese, nas sanções aplicáveis ao delito descrito no art. 129, § 9º do 

CP.Ressalte-se que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória 

e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.Assim, 

providencie-se a citação do increpado para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, responda, por escrito, a acusação.Em função da alteração ao art. 

185, parágrafo 2º do CPP, conste no mandado de citação que o Sr. Oficial 

de Justiça deverá indagar ao denunciado se possui advogado constituído, 

e caso não possua, se reúne condições de constituir defensor, devendo 

tudo ser consignado no mandado de citação. Após, com o mandado já 

juntado aos autos, deverá a Secretaria da Vara, conforme conste da 
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certidão do meirinho, tornar os autos conclusos para nomeação de 

defensor dativo, a fim de que possa acompanhar todos os termos do 

processo, assegurando ao acusado a mais plena e ampla defesa, ex vi do 

que preconiza o art. 5º, LV, da CR/88.Defiro o requerimento formulado na 

cota ministerial, tanto no que tange à expedição de ofício à DelPol para 

arquivamento do IP correlato ao fato denunciado (art. 1.373, III, da 

CNGC/MT), quanto no que concerne à aposição no mandado de intimação 

da vítima, quando vier a depor em juízo, para que forneça cópias de todos 

os gastos, despesas e prejuízos advindos do fato criminoso narrado na 

denuncia.Indefiro, entretanto, a juntada de antecedentes criminais em 

nome do acusado, nos termos do art. 1.373, II e 1.688 da CNGC/MT, por se 

tratar de juntada de documento que deve vir acostado à denúncia, salvo 

quando comprovadamente o órgão ministerial demonstre a impossibilidade 

de obtê-lo, o que não foisatisfeito pelo denunciante, na 

hipótese.Cientifique-se o Ministério Público.Às providências 

necessárias.Tapurah/MT, 7 de março de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 05 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54145 Nr: 1713-38.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTECNICA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NUNES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, pro 

seu procurador, quanto ao teor do despacho em que: "Despacho. Vistos 

etc. Atento ao disposto nos arts. 9 e 10º do CPC, diga o requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e tornem conclusos para sentença. Após, retornem 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-54.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ANTUNES DE LIRIO FROZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE MELLO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os auto para a intimação da Requerente Cleonice Antunes de 

Lirio Frozza, por intermédio de sua procuradora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe endereço atualizada da Requerida, com vistas a sua 

citação para audiência designada para o dia 17/03/2020, às 14h40.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52263 Nr: 946-74.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA DA SILVA - ME, CAMILA PEREIRA DA 

SILVA, NILCEU RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA APULA FISCHER 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 16.074, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº 3056

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 144, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 06 de ABRIL de 

2020, às 14:00horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA e da PARTE REQUERIDA será realizada na pessoa de seus 

advogados (Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53548 Nr: 618-13.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEU RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:18-308-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 78, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 06 de ABRIL de 

2020, às 14:00horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA e da PARTE REQUERIDA será realizada na pessoa de seus 

advogados (Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57392 Nr: 96-15.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA PARIS - ME, JOSE GENTIL PARIS, MYLENA 

PARIS, GENILDE TERESINHA BALBINOT PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 78, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 06 de ABRIL de 

2020, às 15:00horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA e da PARTE REQUERIDA será realizada na pessoa de seus 

advogados (Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61457 Nr: 703-91.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO, MILENE DE AGUIAR 

TERRONE PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEODIR ZENARO, INÊS TERESINHA 

FERREIRA ZENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonis Fernando Viegas 

Marcondes - OAB:21061/O

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 225, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 06 de ABRIL de 

2020, às 14:30horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA e da PARTE REQUERIDA será realizada na pessoa de seus 

advogados (Art. 334, § 3º e 270 do CPC).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 936-35.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO APARECIDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Certifico que nesta data foram extraídas cópias dos seguintes 

documentos para serem entregues aos Jurados no dia da sessão de 

j u l g a m e n t o  d e s i g n a d a  n e s t e s  a u t o s :  f l s . 

163-167/201/17-20/22-28/30-32/35-42/50-51. É o que me cumpre por ora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57614 Nr: 204-44.2016.811.0085

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO FALAVIGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 204-44.2016.811.0085 (Código 57614)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 159, DETERMINO a intimação pessoal dos 

herdeiros do autor do fato, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

compareça à Secretaria do juízo e/ou peticione nos autos para INFORMAR 

a conta bancária em que será realizada a restituição da fiança arbitrada, 

nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, sob pena de 

perdimento.

 Com a apresentação do número da conta bancária de titularidade do 

interessado, PROCEDA-SE com o levantamento do aludido valor.

 Transcorrido o prazo in albis, DETERMINO o perdimento do valor ao Fundo 

de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, devendo a Serventia do juízo aportar 

aos autos a devida comprovação, remetendo-se os autos ao arquivo em 

seguida.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 15 de agosto de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57614 Nr: 204-44.2016.811.0085

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO FALAVIGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 204-44.2016.811.0085 (Código 57614)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 162 e os documentos apresentados às fls. 

163/167, PROCEDA-SE com o levantamento do valor da fiança na conta 

informada na certidão retrocitada.

Após, REMETAM-SE os presentes autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54507 Nr: 1201-95.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GABIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 Abram-se vistas ao representante ministerial para apresentar o atual 

endereço da testemunha Mauri de Souza Pinto, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Concedo o prazo de 05 dias para a defesa apresentar 

o substabelecimento. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas 

Gunther Marks e Paulo Augusto Dyba. Designo o dia 16 de abril de 2020, 

às 14:00 horas, para continuação da audiência de instrução. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67598 Nr: 724-96.2019.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Martinelli Corazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO - OAB:3876

 Processo nº. 724-96.2019.811.0085 (Código 67598)

Vistos.

Em que pese a juntada posterior do pedido de redesignação de audiência 

e atestados médicos (f. 18/19), verifico que a referida petição foi 

protocolada em data anterior à data da realização da solenidade, motivo 

pela qual torno sem efeito a decisão de f. 17.

DESIGNO o dia 09/03/2020, às 16h30, face a ausência de data anterior na 

pauta, para audiência a ser realizada nesta comarca.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68114 Nr: 873-92.2019.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA AGUIAR ARAÚJO, APARECIDO 

EXPEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VACONCELOS - OAB:24920

 Carta Precatória nº 873-92.2019.811.0085 (Código 68114)

Vistos.

SOLICITEM-SE CÓPIA DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA A SER OUVIDA, 

PRESTADO NA FASE POLICIAL.

DESIGNO o dia 09/03/2020, às 15h50min, face a ausência de data anterior 

na pauta, para audiência a ser realizada nesta comarca, onde deverá 

comparecer a testemunha FRANCISCO DA COSTA VELOZO, para ser 

inquirida neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da(s) testemunha(s), 

DETERMINO a imediata devolução da respectiva carta precatória à 

comarca de origem, independentemente de nova conclusão, pelo que 

determino desde já o cancelamento da solenidade pela secretaria, 

procedendo-se com as comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 40-40.2020.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 40-40.2020.811.0085 (Código 68334)

Vistos.

DESIGNO o dia 09/03/2020, ÀS 16h10min, face a ausência de data anterior 

na pauta, para audiência a ser realizada nesta comarca, onde deverá 

comparecer as testemunhas ADENILSON BEZERRA DA SILVA e 

GLEIDSON FERREIRA DE JESUS, para serem inquiridos neste juízo. 

Oficie-se ao Comando da Policia Militar, na forma do art. 370 c/c art. 358, 

do CPP, requisitando o comparecimento das testemunhas.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da(s) testemunha(s), 

DETERMINO a imediata devolução da respectiva carta precatória à 

comarca de origem, independentemente de nova conclusão, pelo que 

determino desde já o cancelamento da solenidade pela secretaria, 

procedendo-se com as comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68500 Nr: 101-95.2020.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSELINO BARRETO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLEANS CARVALHO 

SOARES - OAB:OAB/MA 12089

 Carta Precatória nº 101-95.2020.811.0085 (Código 68500)

 Vistos.

DESIGNO o dia 09/03/2020, ÀS 15h40min, face a ausência de data anterior 

na pauta, para audiência a ser realizada nesta comarca, onde deverá 

comparecer o acusado CÍCERO JOSELINO BARRETO LIMA, para ser 

interrogado neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da(s) testemunha(s), 

DETERMINO a imediata devolução da respectiva carta precatória à 

comarca de origem, independentemente de nova conclusão, pelo que 

determino desde já o cancelamento da solenidade pela secretaria, 

procedendo-se com as comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000520-35.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do documento ID 

29654619 e comprovante de pagamento ID 29654620 para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-94.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-26.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-28.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDE LEOPOLDINA BIRNFELDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Intimação do PROMOVENTE acerca do RECURSO 

INOMINADO interposto nos autos, para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do § 2º do art. 42 da 

Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-90.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-68.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDEMILDE RANGEL REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000155-68.2020.8.11.0077. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CLEIDEMILDE 

RANGEL REIS Vistos, etc. 1- À Secretaria para oficiar à Conta Única para 

vincular o pagamento das custas a este feito, vez que conforme sistema 

PJE não houve vinculação. 2- Analisando os autos verifico que o AR da 

carta de notificação da parte ré não foi devolvido ("sem retorno"), ou seja, 

a notificação não se aperfeiçoou, provavelmente porque na cidade de Vila 

Bela da Santíssima Trindade não há entrega domiciliar de 

correspondência. Desse modo, intime-se a parte autora para comprovar a 

mora da parte ré, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 6 de março de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57566 Nr: 57-42.2016.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itauleasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uranildo Moreno de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria de Siqueira - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando o teor da manifestação retro, HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da 

ação, para os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, autorizando o 

desentranhamento dos documentos.

 Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

 Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data a sentença, desnecessária a intimação das partes.

 P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69688 Nr: 167-02.2020.811.0077

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMD, RACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBMR, JSMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Intimação do embargado, Dr. Obadias Coutinho dos Reis, acerca do 

despacho de fls. 24, a seguir transcrito: "Vistos, etc. 1- Apense-se aos 

autos da execução Código 57220, cadastrem-se os advogados da parte 

exequente no polo passivo e dê-se vista ao embargado, pelo prazo de 15 

dias. 2- De ofício altero o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

que corresponde ao valor do bem em discussão. Altere-se no sistema 

Apolo. 3- Anote-se na capa dos autos que a servidora Ana Rita Profeta da 

Cruz é impedida de atuar no presente feito, por ter sido arrolada como 

testemunha".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52746 Nr: 897-57.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Barbeiri Carneiro - 

OAB:13.705, Graciele Cristina Romero Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

52/2007-CGJ,impulsiono o presente feito para intimar a advogada do réu 

para devolver os autos no prazo de 48 horas, SOB PENA de busca e 

apreensão dos autos e das demais medidas judiciais cabíveis, em 

conformidade as ordens de serviços nº. 01/2008 e 01/2017 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62334 Nr: 1198-62.2017.811.0077

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créditos Rural de Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clendson José Leite de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando a petição inicial e documentos, verifico que é evidente o direito 

do autor, e por isso defiro a expedição de MANDADO DE PAGAMENTO, 

com prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco) por cento do valor da causa.

Conste no mandado que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo.

Conste, ainda, que, neste prazo o réu poderá ofertar embargos (art. 702 

do CPC), e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou a oposição 

de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-47.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO OAB - MT11269-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000148-47.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A Secretaria certificou, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM do TJMT, o decurso de prazo para juntada do comprovante de 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor expedida nos autos. Diante 

da inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente no prazo de 02 

(dois) meses a obrigação judicial imposta, o Poder Judiciário deve 

determinar o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, conforme dispõe o art. 13, §1º, da Lei n.º 12.153/02: Art. 13. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 
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(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3o do art. 100 da Constituição Federal; ou II – mediante precatório, caso o 

montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de 

pequeno valor. §1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. Como se verifica, 

NÃO SE TRATA DE PENHORA, mas sim de SEQUESTRO, razão pela qual a 

lei prevê a dispensa da audiência da Fazenda Pública, que já teve a 

oportunidade de se defender nos autos. Sobre o tema, versa o Enunciado 

07 do FONAJE: “O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório”. Nesse sentido também dispõe o art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

Art. 6º. O Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via 

BACENJUD, na ausência de comprovação do depósito judicial do valor 

líquido. §1º O valor líquido será liberado pelo Juízo por meio de alvará 

judicial ou qualquer meio eletrônico que venha substituí-lo, na conta 

bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do credor. Os honorários 

sucumbenciais serão pagos na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do patrono. Desse modo, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE SEQUESTRO do 

valor líquido atualizado, em conta bancária do ente estatal devedor. Foi 

realizado o bloqueio via BACENJUD da integralidade do débito, conforme 

extrato anexo. ANTE O EXPOSTO, considerando que a obrigação foi 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. 

INTIME-SE a Fazenda Pública do teor desta sentença, para ciência do 

sequestro e para que proceda à anotação em seus arquivos da quitação 

do Ofício Requisitório expedido. Vincule-se o depósito judicial aos autos e, 

APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada. 

A expedição do alvará de levantamento de valores FICA CONDICIONADA 

ao prévio depósito em definitivo, na Secretaria, do original do título 

executivo, o qual deverá ser destruído, certificando-se nos autos. Após, 

ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 6 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000748-56.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO SANTO LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FIORI MENDES JUNIOR (REU)

 

Processo n. 1000748-56.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): DIEGO 

PIVETTA - MT16725, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 03/04/2020 Hora: 14:40 , 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até 10 (dez) dias antes da data da audiência, será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do Art. 

334°, §8 do CPC. VERA, 6 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114967 Nr: 803-92.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE LIMA DA COSTA, MIRIAN LIMA DA 

COSTA, JOELSON LIMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT, Marilei Stela 

Schlosser Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:OAB/MT 9876, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para,no prazo legal, 

impugnar a contestação juntada à ref. 90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 105932 Nr: 694-49.2015.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITBF, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O, FLAVIA LANA CLETO PAVAN - OAB:2091

 Processo nº 694-49.2015.811.0102

Código nº 105932

Vistos etc.,

Em tempo, RETIFICO o erro material da sentença e ref. 182, para que 

constar que condeno a parte REQUERIDA ao pagamento das custas e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, 

§3º, ambos do CPC.

Mantenho inalteradas as demais determinações da sentença.

No mais, certifique-se o trânsito em julgado.

Após, DÊ-SE vista à Defensoria Pública e, decorrido o prazo, hevendo 

manifestação, voltem-se conclusos. Sem requerimento da parte, AO 

ARQUIVO.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113500 Nr: 153-45.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ROSONI E CIA LTDA, VALMIR ROSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) Advogado(a) do Autor para,no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de ref. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118520 Nr: 2240-71.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJUNIOR RODRIGUES DE LIMA, JOSLEI 

CARANHATTO SABBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de ref. 51.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000419-44.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 911 de 913



SANDRA VALQUIRIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

1000419-44.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: SANDRA VALQUIRIA DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. RECEBO a inicial 

por estar de acordo com os preceitos legais. DEFIRO o pedido da 

gratuidade da assistência judiciária. Proceda-se a CITAÇÃO do requerido 

para contestar a inicial, com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, INTIME-SE a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em observância às 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 3 de outubro de 2019. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 

 

EDITAL Nº. 05/2020-DF 

 

O Excelentíssimo Doutor Fábio Petengill, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Federal n.º 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, na Resolução n.º 08/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, na Resolução n.º 20/PRES/TP, 

de 16 de outubro de 2014, e na Resolução n.º 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça; 

 

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no Autos CIA nº. 0708783-23.2019.8.11.0088, o qual autorizou a abertura de processo seletivo para 

estagiários de nível médio; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 03/2019-DF, qual tornou público a abertura do Processo Seletivo 

para recrutamento de Estagiários de Nível Médio; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 01/2020-DF, o qual tornou público as inscrições deferidas e 

indeferidas, bem como data, horário e local da aplicação da prova objetiva; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 02/2020-DF, o qual tornou público o gabarito provisório de 

respostas; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 04/2020-DF, qual tornou público o gabarito definitivo de 

respostas, bem como a classificação dos candidatos; 

 

CONSIDERANDO que não houve interposição de recursos em desfavor do resultado publicado por 

meio do Edital nº. 04/2020-DF; 

 

RESOLVE: 

 

TORNAR PÚBLICO o resultado final do Processo Seletivo para recrutamento de Estagiários de 

Nível Médio da Comarca de Aripuanã; 

 

1. DO RESULTADO FINAL 

 
CANDIDATOS APROVADOS/REPROVADOS VAGA AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

 Critérios de desempate 

Clas. Nome Ident. Acertos N F L P R L D N Situação 

1.  Eduarda Gabrielle Graebin Galdino 28171160 20 80 28 16 05/02/2003 Aprovado(a) 

2.  Vinicius Silva Spanhol 27268543 18 72 28 12 09/04/2003 Aprovado(a) 

3.  Guilherme Morais Coradini 23015677 17 68 20 12 28/12/2002 Aprovado(a) 

4.  Matheus Largura Bezerra 29576016 16 64 20 12 23/09/2002 Aprovado(a) 

5.  Kamilly Santana Wilhelm 072353 16 64 16 16 28/10/2004 Aprovado(a) 

6.  Rubya E. J. dos S. B. Souza 26671778 16 64 16 12 29/02/2004 Aprovado(a) 

7.  Isabeli Ortega Guerino 2916859 15 60 20 20 11/02/2004 Aprovado(a) 

8.  Vinicius Gabriel do Carmo R. Barros 30814571 14 56 24 16 31/10/2003 Aprovado(a) 

9.  Rafael O. de Mattos 27674940 14 56 20 04 21/01/2004 Aprovado(a) 

10.  Nathaly de Souza Schmidt 30831318 14 56 16 16 06/12/2003 Aprovado(a) 

11.  Giovanna Maria Liberali 30572983 14 56 16 12 22/08/2003 Aprovado(a) 

12.  Hemilly Kauane da Silva Ribeiro 29168520 14 56 16 12 31/07/2003 Aprovado(a) 

13.  Julia Eduarda Galina 30667542 14 56 16 08 06/04/2004 Aprovado(a) 

14.  Lucas Gabriel M. Pickler 31322298 14 56 12 16 10/03/2003 Aprovado(a) 

15.  Flavia Verge Alecio 30724163 14 56 08 16 13/11/2003 Aprovado(a) 

16.  Nayara Balbino Bernuci 29997003 13 52 16 12 09/07/2002 Aprovado(a) 

17.  Ana Laura D’agostin 30663873 12 48 16 08 21/09/2004 Reprovado(a) 

18.  Karoliny Santos Souza 28801784 12 48 08 12 05/09/2002 Reprovado(a) 
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19.  Clesya Crystina Cesaria dos Santos 325065252 11 44 20 12 05/09/2003 Reprovado(a) 

20.  Sanni dos Santos Lima 31118526 10 40 16 04 26/11/2002 Reprovado(a) 

21.  Gabriella Donato Ferreira 061873 10 40 12 16 28/04/2003 Reprovado(a) 

22.  Rafaela Vargas Szadkoski 30038979 10 40 12 12 17/01/2005 Reprovado(a) 

23.  Jéssica Karoline Ribeiro dos Santos 24122610 10 40 12 08 15/07/2002 Reprovado(a) 

24.  Josiane Silva de Almeida 31394787 10 40 12 04 10/09/2003 Reprovado(a) 

25.  Rayane Maysa Ribeiro Batista 29193605 09 36 16 08 06/05/2003 Reprovado(a) 

26.  Marcelo José de Carvalho Spanhol 043393 09 36 16 04 27/02/1998 Reprovado(a) 

27.  Tamara Vieira da Silva 31118577 09 36 16 00 NI Reprovado(a) 

28.  Daniele Gonçalves Barbosa 067416 09 36 08 08 16/11/2002 Reprovado(a) 

29.  Laudemir da Conceição Ferreira 29715458 08 32 16 04 12/07/2002 Reprovado(a) 

30.  Kamily Camila da Silva Novaes 28847792 08 32 12 00 07/08/2003 Reprovado(a) 

 

CANDIDATOS APROVADOS/REPROVADOS VAGA NEGROS 

 Critérios de desempate 

Clas. Nome Ident. Acertos N F L P R L D N Situação 

1.  Rubya E. J. dos S. B. Souza 26671778 16 64 16 12 29/02/2004 Aprovado(a) 

2.  Karoliny Santos Souza 28801784 12 48 08 12 05/09/2002 Reprovado(a) 

3.  Sanni dos Santos Lima 31118526 10 40 16 04 26/11/2002 Reprovado(a) 

4.  Josiane Silva de Almeida 31394787 10 40 12 04 10/09/2003 Reprovado(a) 

5.  Rayane Maysa Ribeiro Batista 29193605 09 36 16 08 06/05/2003 Reprovado(a) 

 

CANDIDATOS APROVADOS/REPROVADOS VAGA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA (PcD) 

 Critérios de desempate 

Clas. Nome Ident. Acertos N F L P R L D N Situação 

1.  Marcelo José de Carvalho Spanhol 043393 09 36 16 04 27/02/1998 Reprovado(a) 

 

*Legenda: NF – Nota final; LP – Língua portuguesa; RL – Raciocínio logico; DN – Data de nascimento 

 

2. DAS VAGAS 

2.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Avaliação Desempenho e Estágio do 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas disponibilizadas 

neste edital e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção, em observância à ordem 

classificatória. 

2.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao comparecimento, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a Divisão de Avaliação, Desempenho e Estágio do Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça e/ou na Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Comarca de 

Aripuanã, contados da convocação, com a apresentação dos documentos de identificação pessoal e 

comprobatórios do vínculo com a Instituição de ensino conveniada. 

2.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que, na data da convocação, estejam distante, no 

mínimo, 06 (seis) meses da data prevista para a conclusão do curso. 

 

3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 

3.1 As pessoas com deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, 

Decreto n. 3.298/99, de 04 de dezembro de 1999, art. 17, § 5º da Lei n. 11.788/08, § 2º da Lei 

Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, e Enunciado Administrativo n. 12 do Conselho 

Nacional de Justiça, poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas 

ofertadas e das que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo. 

3.2 Sem prejuízo do disposto no subitem 5.1, para efeito de reserva de vaga, serão considerados pessoas 

com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que 

compatíveis com as atribuições desenvolvidas no estágio; 

3.2.1 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das 

funções. 

3.2.2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mias, 

aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

3.2.3 Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho 

com a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 
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com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os 

olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou concorrência simultânea de quaisquer condições 

anteriores. 

3.3 Além das exigências comuns a todos os candidatos no processo seletivo, o candidato inscrito na 

condição de pessoa com deficiência (PCD), deverá no ato da inscrição, efetuar o preenchimento da 

seguinte forma: 

a) Em campo obrigatório do próprio formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas 

destinadas a pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou o 

nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa 

dessa deficiência; 

b) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com as atribuições a serem 

desenvolvidas no estágio, conforme previsto no § 2º, do art. 40 do decreto n. 3.298/99, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 

c) Os documentos previstos nas alíneas “a” e “b” deverão ser encaminhados para o e-mail 

aripuana@tjmt.jus.br, impreterivelmente no período das inscrições de 20 de maio de 2019  a 14 de junho 

de 2019. 

3.3.1 A data de emissão do atestado médico referido no subitem 5.3, alínea “a”, deverá ser de no máximo 

30 (trinta) dias anteriores à data da publicação deste edital. 

3.4 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 5.3 implicará no 

indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga para pessoas com deficiência, 

passando o candidato, automaticamente, a concorrer apenas às vagas destinadas a ampla concorrência, 

desde que preenchidos os demais requisitos previstos neste edital. 

3.5 O candidato inscrito na condição de pessoas com deficiência (PCD) que necessitar de condição 

especial para a realização da prova, deverá informar na Ficha de Inscrição, especificando o tipo de 

necessidade. Se não o fizer, seja qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas condições 

propiciadas aos demais candidatos. 

3.5.1 O atestado médico original deverá ser entregue no ato da convocação e terá validade somente para o 

processo seletivo regido por este edital e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias 

desse documento. 

3.6 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD), participará do processo seletivo 

em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, horário e 

local de aplicação das provas. 

3.7 Os candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD), deverão obter a mesma nota 

mínima exigida aos demais candidatos para aprovação. 

3.8 As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência 

(PCD), serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de 

classificação no processo seletivo. 

3.9 A classificação de candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD), obedecerá aos 

mesmos critérios adotados para os demais candidatos. 

3.10 No resultado final do processo seletivo constará a relação de todos os candidatos classificados, com 

a respectiva pontuação, incluindo-se os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência 

(PCD), sendo também divulgada uma relação constando somente a classificação e pontuação desses 

últimos, as quais serão contratados para as vagas reservadas, em face da classificação obtida, conforme 

dispões o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002. 

3.11 Serão indeferidas as inscrições dos candidatos na condição de pessoa com deficiência (PCD), que 

não cumprirem com a exigência do presente edital. 

3.12 O indeferimento da inscrição do candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) 

não exclui sua participação de ampla concorrência. 

 

4. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. 
4.1 Em cumprimento ao disposto nos artigos 2º e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, serão reservados aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.  

4.2 A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas for igual ou superior a 03 (três).  

4.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste Edital resulte em número fracionado, 

este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 
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(cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor 

que 0,5 (cinco décimos), de conformidade com o que estabelece o § 2º do artigo 2º da Resolução 203, de 

23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.  

4.4 Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, 

conforme discriminado no Anexo I deste Edital, somente aqueles que, no ato da inscrição, se 

autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por concorrer a essas vagas.  

4.4.1 A auto declaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da inscrição, 

preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este processo 

seletivo.  

4.4.2 Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver 

sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

4.5 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas 

à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.  

4.5.1 Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer às 

vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com sua 

classificação no processo seletivo.  

4.5.2 Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não 

serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.  

4.5.3 Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 

(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma 

delas.  

4.6 Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 

candidato Negro posteriormente classificado.  

4.7 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 

ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

4.8 A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de 

vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO. 

5.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

de acertos na prova objetiva. 

5.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos na 

prova objetiva. 

5.3 Em caso de empate serão priorizados os candidatos que: 

a) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 

b) Apresentar melhor pontuação na prova de raciocínio lógico; 

c) Tiver maior idade. 

5.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida nas provas objetivas. 

5.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado no Diário de Justiça Eletrônico e endereço 

eletrônico do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br em data a ser definida posteriormente. 

5.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, que far-se-á na 

conveniência e necessidade da administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas. 

 

6. DOS RECURSOS. 

6.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do Edital, quanto: 

a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 

b) Ao gabarito provisório; 

c) Ao resultado final do Processo Seletivo. 

6.2 Os recursos deverão ser interpostos somente na Diretoria do Foro da Comarca de Aripuanã/MT, 

conforme o prazo estabelecido no subitem 9.1. 

6.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de estagiários. 
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6.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, objetiva e 

consistente. 

6.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, a 

pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

7. DA HOMOLOGAÇÃODA SELEÇÃO. 

7.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO. 

8.1 Para contratação do estagiário deverão ser observados os seguintes requisitos: 

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 

b) Estar matriculado e com frequência regular em curso de educação de ensino médio, atestados pela 

instituição de ensino; 

c) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos; 

d) Celebrar Termo de Compromisso entre o educando, a parte Concedente do estágio e a Instituição de 

Ensino; 

e) Manter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no Termo de 

Compromisso. 

8.2 Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail, pela Divisão de Avaliação, Desempenho e 

Estágio da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça – MT, obedecendo-se à ordem de 

classificação e ao número de vagas existentes. É responsabilidade do candidato, informar qualquer 

alteração de dados, por meio do endereço eletrônico divisao.estagio@tjmt.jus.br . 

8.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia da Cédula de Identidade (RG) e CPF; 

b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 

c) Ficha Cadastral preenchida; 

d) Comprovante de residência (água, luz, telefone, etc.); 

e) Declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino; 

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 789/2009/DRH (Anexo IV); 

g) Certidão Negativa Cível e Criminal da justiça Federal e Estadual. 

8.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para formalização da 

assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, serão considerados 

desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado. 

 

9. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS. 

9.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários: 

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar útil ao aprendizado, podendo 

lhes ser solicitada análise escrita; 

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva atividade; 

c) Verificar o andamento de processos, obter certidões, cópias de julgados e de documentos diversos; 

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, procurados, promotores, peritos do 

juízo, ou qualquer outra autoridade; 

e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e correspondências; 

f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a movimentação dos processos; 

g) Preparar os autos para o processamento; 

h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos; 

i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial (Diário da Justiça Eletrônico); 

j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou qualquer outro documento de 

interesse processual; 

k) Pesquisar e juntar petições; 

l) Acompanhar audiências; 

m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando informações e/ou realizando 

quaisquer outras tarefas pertinentes às atividades que se fizerem necessárias às áreas específicas de cada 

curso. 

 

10. DOS DEVERES E PROIBIÇÕES. 

10.1 São vedados ao estagiário: 
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a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, processos em qualquer unidade do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua função, salvo a bolsa de estágio e 

auxílio-transporte; 

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a tramitação de autos do seu interesse 

particular ou de clientes, ou obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem; 

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos à função; 

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou responsável pela unidade, papéis, 

documentos e processos pertencentes ou que estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário. 

10.2 São deveres do estagiário: 

a) Cumprir as ordens e instruções emanadas da Corregedoria-Geral da Justiça; 

b) Acatar as instruções e determinações dos supervisores; 

c) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em razão de seu aprendizado; 

d) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder Judiciário e público em geral; 

e) Utilizar crachá de identificação; 

f) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio; 

g) Ter pontualidade e disciplina; 

h) Utilizar-se de vocabulário adequado. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

11.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas informações referentes ao seu conteúdo e/ou 

aos critérios de avaliação e de classificação. 

11.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este processo seletivo. 

11.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 

ou aviso a ser publicado. 

11.4 Na qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de ingresso nos quadros do 

Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem 

ensejando precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para investidura em cargo 

público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

11.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo Unificado para 

recrutamento de estagiários. 

 

Aripuanã/MT, 05 de março de 2020. 

 

(Assinatura Digital) 

FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 

 

EDITAL Nº. 06/2020-DF 

 

O DR. FABIO PETENGILL, MM Juiz de Direito e Diretor Foro desta Comarca de Aripuanã/MT, no 

uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº. 06/2014/CM, de 07/03/2014, que dispõe sobre o 

credenciamento para a prestação de serviços especializados das áreas de Assistente Social, Psicologia, 

Enfermagem e Médica, no âmbito do Justiça da Primeira Instância; 

 

CONSIDERANDO a decisão proferida em 1º de abril de 2019, pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo para Credenciamento 

de Profissional na Serviço Social da Comarca de Aripuanã, Pedido nº. 8/2019 – CIA nº. 0708786-

75.2019.8.11.0088, que autorizou a realização de novo processo seletivo; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 02/2019-DF, o qual tornou público a abertura do Processo 

Seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área de Assistência Social (Serviço Social), 

para cadastro de reserva; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 03/2020-DF, o qual divulgou a lista de candidatos com 

inscrições deferidas, indeferidas e classificação final; 

 

CONSIDERANDO que não houve interposição de recurso em desfavor do teor do Edital nº. 03/2020-

DF; 

 

RESOLVE; 

 

DIVULGAR O REGULTADO FINAL do Processo Seletivo para Credenciamento de Profissional na 

Área de Serviço Social (Pessoa Física) da Comarca de Aripuanã; 

 

1. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

 
Classificação Nome Pontuação Situação 

1º Maria das Graças Sombra Teixeira 13,25 Habilitado(a) 

 

2. DO RECURSO 

A) Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso de recurso ou de resultado final 

definitivo; 

B) E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital, que afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu 

____________ Carlos Alexandre Tiemann, Gestor Geral de 1ª Entrância, o fiz digitar e subscrevi. 

 

Aripuanã/MT, aos 05 de março de 2020. 

 

FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 

EDITAL N. 004/2020-DF 

 O Excelentíssimo Doutor Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO a realização das provas na data de 29 de fevereiro de 2020, para o Processo 

Seletivo para o Credenciamento de Conciliadores dos Juizados Especiais e Vara Única, da Comarca 

de Sapezal/MT; 

RESOLVE: 

TORNAR PÚBLICO o Gabarito Definitivo do Processo Seletivo para Credenciamento de 

Conciliadores para a Comarca de Sapezal-MT, em conformidade com Edital 001/2020/DF de 

22/01/2020, disponibilizado no DJE nº 10662 em 23/01/2020. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital. 

Sapezal-MT, 06 de março de 2020. 

Daniel de Sousa Campos 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 

QUESTÃO ALTERNATIVA QUESTÃO ALTERNATIVA 

01 E 26 A 

02 B 27 C 

03 C 28 A 

04 B 29 A 

05 C 30 E 

06 A 31 B 

07 E 32 B 

08 A 33 A 

09 B 34 D 

10 A 35 B 

11 D 36 A 

12 E 37 B 

13 D 38 C 

14 D 39 D 

15 C 40 A 

16 D 41 C 

17 E 42 A 

18 B 43 B 

19 D 44 D 

20 A 45 D 

21 B 46 B 

22 B 47 A 

23 C 48 E 

24 E 49 A 

25 B 50 D 
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